Agenda – april 2019
It Damshûs Wandeldagen
6 + 7 april 2019 – Openluchtmuseum It Damshûs
e-mail wandeltochten@damshus.nl | website www.damshus.nl
Twee dagen wandelen vanaf het museumterrein. 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.

Huiskamerrestaurant open
9 april 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 Gevulde kalkoenfilet.
Kijk op www.usdoheem.nl wat u kunt verwachten, wat de mogelijkheden zijn.

Lezing: 100 jaar gelden overlijden F. Domela Nieuwenhuis
14 april 2019 – Openluchtmuseum It Damshûs
website www.damshus.nl
Aanvang 19:30 uur in het entreegebouw van het museum.
Verzorgd door dr. Yme Kuiper.

Klaverjasavond Blue Boys
20 april 2019 – klaverjasclub Blue Boys
website www.vvblueboys.nl
In de voetbalkantine van de Blauwe Kamp.
Afsluiting van het kaartseizoen. Wie wordt de winnaar?

Karakteravond
26 april 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.
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