Agenda – januari 2018
Nieuwjaarsbijeenkomst
1 januari 2018 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 10:30 uur in De Rank.
De bijeenkomst wordt begeleid door dhr. W. Tolsma.
Vanaf 10:30 uur is de koffie bruin. Deze bijeenkomst is geen reguliere kerkdienst.

Energiebesparende maatregelen
10 januari 2018 – Krigel doarpskoörporaasje Nij Beets
website www.krigel.nl
Aanvang (nog niet bekend) in ‘t Trefpunt.
Dorpsbijeenkomst waarin energiebesparende maatregelen besproken kunnen worden. In november 2017 is een
enquêteformulier verspreid. Een onafhankelijke adviseur heeft een woning onderzocht en komt vertellen over zijn
bevindingen om energie te besparen. Krigel heeft diverse warmtebeelden van en in woningen gemaakt. Deze
worden vanavond ook getoond en besproken.

Karakteravond
12 januari 2018 – 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.

Klaverjasavond Blue Boys
13 januari 2018 – klaverjasclub Blue Boys
website www.vvblueboys.nl
In de voetbalkantine van de Blauwe Kamp.

Huiskamerrestaurant open
19 januari 2018 – Huiskamerrestaurant ús Doheem
website www.usdoheem.nl | telefoon 051 246 17 80
Aanvang 18:00 uur op het adres Geawei 10.
Het hoofdgerecht voor november 2017 is Kabbeljauwpakketje.
In de periode tot en met april 2018 is Huiskamerrestaurant ús Doheem elke derde vrijdag van de maand open. Net
zoiets als in een echt restaurant maar dan bij een particulier thuis in de woonkamer of in de keuken. Dat is anders
eten in een andere ambiance.
In Huiskamerrestaurant ús Doheem eet u in de woonkamer. Die is voor deze gelegenheid aangepast. Behaaglijk
tafelen bij een mooi vuur in de houtkachel. Het eten bij Huiskamerrestaurant ús Doheem is ook anders dan u
(waarschijnlijk) thuis en in de horeca gewend bent. Er wordt gekookt op en vooral in een AGA. Dat is een fornuis van
500 kg met onder meer vier ovens. De smaak is anders. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van producten uit
eigen tuin en van streekproducten. Het meeste is huisgemaakt. Voor € 22,50 heeft u een 3-gangenmenu, twee
drankjes en koffie en thee.
Huiskamerrestaurant ús Doheem is kleinschalig en beperkt open. Het biedt plaats aan acht personen. Tijdig
reserveren is een pré. Zaterdag 19 januari 2018 kunt u desgewenst ook in ons Huiskamerrestaurant terecht.
Wilt u met zijn allen (4 personen of meer) een ander hoofdgerecht? Dat kan. Kijk op onze website www.usdoheem.nl
of op www.airdnd.nl voor de mogelijkheden en het is net zo handig om contact op te nemen.

60+ Ontmoetingsmiddag
24 januari 2018 – Diaconie
Ankie van Houten | telefoon 051 246 1791 | Pietsje Veenstra | telefoon 06 53 23 02 15 | website
www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 14:00 uur in De Rank.
Jaarlijkse bijeenkomst voor alle 60+ ‘ers uit Boornbergum en Nij Beets. Dit jaar zal Koos Dijkshoorn aan de hand van
een dia presentatie vertellen over zijn reis naar Bolivia en Nepal. Graag tijdig opgeven.

Sluitingsdatum kopij Paadwizer
28 januari 2018 – Protestantse gemeente
e-mail paadwizer.nijbeets@hotmail.com
Uiterste inleverdatum kopij kerkblad per e-mail of in het postvak in de Doarpstsjerke.
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