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Agenda – november 2019 

Expositie ‘Linda Cohen Cordes’ 

t/m 14 mei 2020 – Galerie Aepos  
telefoon 051 246 22 05 | website www.galerieaepos.nl  

De expositie is te bezoeken tijdens kantooruren en - wanneer u van ver moet komen en niet voor een dichte deur 

wilt staan - het liefst op afspraak.  

 

Kerkdienst  

3 november 2019 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 

Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke. 

Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom. 

Na de dienst is er koffiedrinken. 

 

Wildproeverij  

3 november 2019 – Restaurant Pier’s Hiem  
e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl   

Vanaf 16:00 uur. 

Bij binnenkomst wordt u welkom geheten met een jachtbitter en uitleg van kenner bij uitstek, Age. Om 16:30 uur 

wordt een uitgebreid wildbuffet opgediend. Het buffet is een proeverij met diverse soorten wild vlees. Vooraf 

aanmelden wordt gewaardeerd. Aanmelden graag via bovenvermeld e-mailadres.  

 

65+ Koffie-uurtje  

5 november 2019 – Diaconie 
Vogel Kooij | telefoon 051 246 14 06 

Van 10:00 tot 11:00 uur in De Rank. 

 

Dankstondmaaltijd  

6 november 2019 – Zendingscommissie van de Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl | Klaske Stob | e-mail klaskestob82@gmail.com  | mobiel 06 30 87 14 64 

Aanvang 17:30 uur in De Rank. 

Voorafgaand aan dankstond kunt u genieten van een stamppotmaaltijd. Graag vooraf opgeven, uiterlijk op 3 

november 2019. De opbrengst gaat naar een goed doel. 

 

Kerkdienst – Dankstond  

6 november 2019 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl  

Aanvang 19:30 uur in de Doarpstsjerke.  

Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.  

 

Gemeenteavond  

6 november 2019 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl  

Aanvang 20:30 uur, na Dankstond in de Doarpstsjerke. 

 

Energie met Aepos: ‘Friesland en de Eerste Wereldoorlog’ 

6 november 2019 – Galerie Aepos  
telefoon 051 246 22 05 | e-mail EnergieMetAepos@gmail.com | website www.galerieaepos.nl  

Aanvang 20:00 uur. 

Deze lezing wordt verzorgd door Kees Bangma over een bijzonder deel uit onze geschiedenis. Nederland mocht in 

de Grote Oorlog dan wel neutraal zijn, Nederland en ook de Friezen waren er wel degelijk bij betrokken.  

Aanmelden kan via bovenvermeld e-mailadres. Entree is € 7,50.  

 

Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster  

7 november 2019 – De Nijs Beetster 
Tine de Kleine | e-mail tinedekleine@gmail.com | telefoon 051 246 15 20 

Kopij aanleveren vóór 18:00 uur. 

Dorpskrant De Nijs Beetster wordt doorgaans in de week daaropvolgend op vrijdag verspreid. 
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Agenda – november 2019 

Kerkdienst  

10 november 2019 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 

Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke. 

Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom. 

 

Huiskamerrestaurant open  

15 november 2019 – Huiskamerrestaurant ús Doheem 
website www.usdoheem.nl | telefoon 051 246 17 80 

In de periode oktober 2019 tot en met april 2020 is Huiskamerrestaurant ús Doheem elke derde vrijdag van de 

maand open. Dat is anders eten in een andere ambiance.  

Behaaglijk tafelen bij de houtkachel in de woonkamer. Het eten wordt bereid op en in een AGA, een fornuis van 500 

kg met onder meer vier ovens. Er zijn maar weinig mensen die daar ervaring mee hebben. De smaak is anders en 

dat komt niet alleen door huisgemaakte producten uit eigen tuin en uit eigen streek. Voor € 26,50 heeft u een 3-

gangenmenu, twee drankjes (fris, wijn en bier) en koffie en thee. 

Huiskamerrestaurant ús Doheem is kleinschalig en beperkt open. Het biedt plaats aan minimaal vier personen en telt 

acht stoelen. Tijdig reserveren is een pré. Het hoofdgerecht voor vanavond is Pittige Oostenrijkse goulash.  

Kijk op www.usdoheem.nl wat u kunt verwachten, wat de mogelijkheden zijn. 

 

Ienakter: London 1994  

17 november 2019 – Restaurant Pier’s Hiem  
website www.piershiem.nl | e-mail reserveren@piershiem.nl  

Aanvang 16:00 uur in Restaurant Pier’s Hiem. 

U wordt welkom geheten met een kop koffie of thee. Om 16:30 uur begint de komische voorstelling, een Friestalige 

eenakter van Rinze Hof, André Beeksma, Hans Nieuwenhuis, August de Jong en Bea Grotenhuis. Anja Steegstra is 

verantwoordelijk voor de tekst en regie en de techniek wordt verzorgd door Wim de Goede. Het verhaal gaat over 

vier ex-criminelen in het London van 1994. Het is zo verleidelijk om nog één keer…  

Entree eenakter € 7,50. Wilt u aansluitend gebruik maken van het buffet, dan kost dat buffet u € 19,65 (exclusief 

consumpties). Aanmelden kan via bovenvermeld e-mailadres. 

 

Karakteravond  

22 november 2019 – Mannenvereniging Noordermannen (voorheen: Grutte Pier)  
website www.noordermannen.nl | e-mail gpnijbeets@uniteinchrist.nl   

Deur open om 19:30, aanvang 20:00 uur tot 21:30 uur op het adres Swynswei 4. 

Bijeenkomst voor mannen met en over de Bijbel, Barbecue en Bier. Elke keer hebben we een sprekers als gast. 

Aanmelden bij Dick Zuidema via bovenvermeld e-mailadres. 

 

Intocht Sinterklaas  

23 november 2019 – Ondernemersvereniging Nij Beets / De Veenhoop + Plaatselijk Belang Nij 

Beets 
website www.nijbeets.info  
Aanvang 14:45 uur. 

Sinterklaas komt vanmiddag met een boot vol Zwarte Pieten aan bij het bankje bij de Geaweibrêge. De 

Goedheiligman gaat daarna naar ’t Trefpunt voor een leuk feest waarbij alle, maar dan ook echt alle kinderen 

welkom zijn.   

 

Klaverjasavond Blue Boys  

23 november 2019 – klaverjasclub Blue Boys 
website www.vvblueboys.nl 

In de voetbalkantine van de Blauwe Kamp. 
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