Agenda – maart 2018
Lezing: ‘Krimp op het platteland’
1 maart 2018 – Openluchtmuseum It Damshûs
website www.damshus.nl
Van 19:30 tot 21:00 uur.
Lezing van dr. Hans Elshof. De lezing wordt gehouden in het nieuwe entreegebouw.
Toegang kost € 6,00 en is inclusief een kop koffie. Aanmelden hoeft niet.

Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster
8 maart 2018 – 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.

Jaarlijkse voorstelling
10 maart 2018 – Kliuwend Omheech
Aanvang 20:00 uur in 't Trefpunt.
Op 10 maart en 17 maart 2018 verzorgt Kliuwend Omheech een nieuwe voorstelling. Voor informatie over
toegangskaarten, zie vermelding op 16 februari 2018.

Nederland DOET
9 + 10 maart 2018 – Oranjefonds
website www.nldoet.nl
Er zijn meerdere klussen in Beets aangemeld voor Nederland DOET in 2016. Kijk voor meer informatie over de
aangemelde Nederland Doet activiteiten in Beets op de website van NL Doet, zie link hierboven. Het aanmelden
van activiteiten kan vanaf 26 oktober 2015.
Geef uw klussen ook door aan Beets Online aan op info@beetsonline.nl.

Nederland DOET
10 maart 2018 – Speeltuin de Krobbetûn
Minke-Leon van Kesteren | e-mail minke-leon@ziggo.nl | telefoon 051 235 55 62
Speeltoestellen schoonmaken, zand in de zandbak aanvullen, bankje opnieuw plaatsen en het groen bijwerken
zodat het er weer netjes bij ligt.

Nederland DOET
10 maart 2018 – moestuinvereniging Fol Lof
Compost in de tuin, struiken opbinden, onkruid wieden en plantenbakken maken.

Nederland DOET
10 maart 2018 – IJsclub Eendracht
website www.ijsclubnijbeets.nl
Onderhoud aan de binnen- en buitenkant van het clubgebouw. De noordkant wordt geschilderd en er wordt
verlichting bij de ingang aangebracht. Verder krijgen de nieuwe sleetjes een lik verf en gaan we met het
ijshockeyveld aan de slag. Vanaf 9:00 uur staat de koffie klaar.
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Nederland DOET
10 maart 2018 – Openluchtmuseum It Damshûs
website www.damshus.nl
Het museum wordt klaargemaakt voor het nieuwe seizoen. Schoonmaken, inrichten en nog veel meer.

Nederland DOET
10 maart 2018 – OBS De Jasker
website www.dejasker.nl
Voorjaarschoonmaak. We gaan binnen en buiten het schoolgebouw de bezem erdoor halen. De zandbak moet
geverfd worden en de plantenbakken kunnen worden gevuld.
Er hebben zich voldoende vrijwilligers aangemeld.
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Agenda – maart 2018
Huiskamerrestaurant open
16 maart 2018 – Huiskamerrestaurant ús Doheem
website www.usdoheem.nl | telefoon 051 246 17 80
Aanvang 18:00 uur op het adres Geawei 10.
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. In overleg is een andere datum mogelijk, bijvoorbeeld zaterdag 17 maart 2018.
Het hoofdgerecht voor deze maand is nog niet vastgesteld.
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.

Jaarlijkse voorstelling
17 maart 2018 – Kliuwend Omheech
Aanvang 20:00 uur in 't Trefpunt.
Tweede en laatste avond dat Kliuwend Omheech de jaarlijkse voorstelling verzorgt. Elk jaar komt de Beetster
toneelclub met een nieuwe voorstelling. Voor informatie over toegangskaarten, zie vermelding op 16 februari 2018.

Karakteravond
23 maart 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
24 maart 2018 – klaverjasclub Blue Boys
website www.vvblueboys.nl
In de voetbalkantine van de Blauwe Kamp.

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

Jaarvergadering Plaatselijk Belang
26 maart 2018 – Plaatselijk Belang
website www.nijbeets.info
Aanvang 19:45 uur in ‘t Trefpunt.
Er zal onder andere gesproken worden over de uitkomsten van de dorpsspiegel die bewoners tot 15 februari 2018
hebben in kunnen vullen op www.dorpsspiegels.nl. Zie verder dorpskrant De Nijs Beetster van maart 2018 voor alle
informatie.

It Damshûs Wandeldagen
31 maart + 2 april 2018 – Openluchtmuseum It Damshûs
e-mail wandeltochten@damshus.nl | website www.damshus.nl
Twee dagen wandelen vanaf het museumterrein. De tweede wandeldag is Paasmaandag. De vier verschillende
wandeltochten gaan door de omgeving van Beets, afstanden 6, 12, 25 en 35 km. Starttijden alle afstanden op het
museumterrein vanaf 8:30 uur. Kosten:
€ 2,00 voor deelnemers tot 12 jaar. Deze prijs is inclusief medaille. Deelnemers van 12 jaar en ouder betalen € 3,50.
Wie een medaille wil hebben betaalt € 5,00.
Aan diverse routes komt u standjes tegen van bewoners waarin kunst, biologische producten en ander fraais wordt
verkocht.
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