Agenda – mei 2018
Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster
10 mei 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.

Boartersdei
12 mei 2018 – Openluchtmuseum It Damshûs
website www.damshus.nl
Van 11:00 tot 17:00 uur.
Vorig jaar Boartersdei in mei is goed bevallen. Dus dit jaar gaat de organisatie voor de herhaling. Spelen zoals
vroeger. Knutselen, prutsen en polsstokspringen. Zandtaarten bakken en zeepkistwedstrijden. Turftrappen, timmeren,
toeteren en nog veel meer. Boartersdei staat helemaal in het teken van het kind. Op Boartersdei ga je een dag lang
terug naar het plezier van vroeger.
Het thema van dit jaar is nog niet bekend.

Open Atelier Route
19 t/m 21 mei 2018 – werkgroep Kunst in Opsterland
website www.kunstinopsterland.nl
In 2018 geen twee weekenden maar drie dagen achterelkaar tijdens het Pinksterweekend. Op 3 juni van 15:00 tot
22:00 uur en op 4 en 5 juni van 12:00 tot 18:00 uur.
Toegang is gratis. Meerdere locaties in Nij Beets doen naar verwachting weer mee aan de Open Atelier Route
Opsterland.
De week volgend op de Open Atelier Route vindt de Kunstweek plaats.

Karakteravond
25 mei 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.

Smûk Nij Beets
26 mei 2018 – Galerie Aepos + Wooncentrum S. van den Berg
e-mails info@aepos.nl + info@wooncentrumsvdberg.nl | websites www.galerieaepos.nl +
www.wooncentrumsvdberg.nl
Aanvang 16:45 uur bij Aepos, einde circa 22:00 uur.
Nadere informatie volgt. Noteer deze datum in uw agenda.

Sluitingsdatum kopij Paadwizer
27 mei 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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