Agenda – maart 2019
Gewoan te gek!!
2 maart 2019 – Kliuwend Omheech
e-mail kliuwendomheech@gmail.com
Aanvang 20:00 uur in 't Trefpunt.
De tweede avond dat toneelvereniging Kliuwend Omheech de voorstelling van dit jaar verzorgt. De eerste
voorstelling is op 23 februari 2019. Informatie over toegangskaarten volgt.

Iepen DoaRRen
3 maart 2019 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Jeugddienst met een thema. Met medewerking van gospelgroep In His Name.
Na de dienst is er koffiedrinken.

Kerkdienst – Gespreksdienst
3 maart 2019 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 19:00 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.

Nederland DOET
15 + 16 maart 2019 – Oranjefonds
website www.nldoet.nl
Elk jaar is het in en om Nij Beets een drukte van belang. Tientallen Beetsters steken dan hun handen uit de mouwen
bij verenigingen, stichtingen enzovoort. Er zijn altijd wel klussen te doen en de waardering van dit alles is groot.
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 in 2019 kan vanaf 1 november 2018.
Geef uw klussen ook door aan Beets Online aan op info@beetsonline.nl.

Huiskamerrestaurant open
15 maart 2019 – Huiskamerrestaurant ús Doheem
website www.usdoheem.nl | telefoon 051 246 17 80
In de periode oktober 2018 tot en met april 2019 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. De smaak is anders en dat komt niet alleen door huisgemaakte producten uit eigen
tuin en uit eigen streek. 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. Het hoofdgerecht voor vanavond is Hete kip.
Kijk op www.usdoheem.nl wat u kunt verwachten, wat de mogelijkheden zijn.

Jaarvergadering Krigel
18 maart 2019 – Krigel doarpskoörporaasje Nij Beets
website www.krigel.nl
Aanvang 20:00 uur in ’t Trefpunt.

Karakteravond
22 maart 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.

Klaverjasavond Blue Boys
23 maart 2019 – klaverjasclub Blue Boys
website www.vvblueboys.nl
In de voetbalkantine van de Blauwe Kamp.
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Jaarvergadering Plaatselijk Belang
25 maart 2019 – Plaatselijk Belang
website www.nijbeets.info
Aanvang 20:00 uur in ‘t Trefpunt.

Verkoop potgrond
30 maart 2019 – Zwembad De Blauwe Kamp
Alexander Hanewinkel | mobiel 06 57 31 00 30
Vanaf 9:00 uur in regio Beets.
Huis aan huis verkoop van potgrond.
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