Agenda – oktober 2020
Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster
1 oktober 2020 – 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.

Film: Leven in het veen
2 oktober 2020 – Openluchtmuseum It Damshûs
website www.damshus.nl
Aanvang 20:00 uur.
Een film van (wild)fimmaker Jordan van der Maas. In deze film vertelt Maas het bijzondere verhaal over de vorming
van de laagveengebieden in het Hart van Fryslân. Dat is het gebied tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten.
Reserveer op tijd.

Kledingbeurs
3 oktober 2020 – Diaconie Doarpstsjerke
Minke Rinzema | telefoon 051 246 12 98 | Elisabeth Mulder | telefoon 051 246 13 04
Van 10:00 tot 13:00 uur in De Rank.
Kledingbeurs voor de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank Opsterland en Smallingerland. De mensen in
Beets die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen hebben de mogelijkheid om tijdens de kledingbeurs
mooie en warme kleding voor de herfst en winter uit te zoeken. Wie kleding beschikbaar heeft kan terecht bij
bovenvermelde personen. De kleding kan desgewenst worden opgehaald.

Soos
3 oktober 2020 – It Skûlhoal Soos
e-mail itskulhoal@gmail.com | mobiel 06 33 31 83 53
Aanvang 20:00 uur in It Skûlhoal.
Vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Kerkdienst
4 oktober 2020 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.
Voor de dienst op zondag kunt u zich opgeven tot de vrijdagavond voor die zondag via bovenvermeld e-mailadres
of telefonisch bij ds. Vlasblom. Vanaf 1 juli zijn maximaal 100 kerkgangers per dienst toegestaan zolang de 1,5
maatregel kan worden gehandhaafd. U krijgt de vrijdagavond voor de zondag bericht of u die zondag aanwezig
mag zijn. Woont u de dienst bij dan bent u verplicht de voorschriften op te volgen. U moet zich een kwartier voor
aanvang van de dienst u melden.

Kerkdienst – Gespreksdienst
4 oktober 2020 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 19:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.
Voor de dienst op zondag kunt u zich opgeven tot de vrijdagavond voor die zondag via bovenvermeld e-mailadres
of telefonisch bij ds. Vlasblom. Vanaf 1 juli zijn maximaal 100 kerkgangers per dienst toegestaan zolang de 1,5
maatregel kan worden gehandhaafd. U krijgt de vrijdagavond voor de zondag bericht of u die zondag aanwezig
mag zijn. Woont u de dienst bij dan bent u verplicht de voorschriften op te volgen. U moet zich een kwartier voor
aanvang van de dienst u melden.

65+ Koffie-uurtje
6 oktober 2020 – Diaconie
Grietje Kooyker | telefoon 051 246 16 52
Van 10:00 tot 11:00 uur in De Rank.
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Voorstelling Teake van der Meer: ‘Ek hjir noch in kear’
10 oktober 2020 – Dorpshuis ‘t Trefpunt

GAAT NIET DOOR

Van 20:00 tot 22:30 uur in ‘t Trefpunt.
Kaarten kosten € 10,00 in de voorverkoop in ’t Trepunt op 4 maart 2020 (zie vermelding op die datum) en als er nog
kaarten over zijn bij de Dagwinkel (prijs € 12,50) en ’s avonds aan de deur (prijs € 12,50). De prijs is inclusief een kop
koffie of thee.

Lezing: Domela Passie
BEIDE VOORSTELLINGEN ZIJN UITVERKOCHT
11 oktober 2020 – Openluchtmuseum It Damshûs
website www.damshus.nl
Van 15:00 tot 16:00 uur en van 16:30 tot 17:30 uur in It Houten Himmeltsje op het museumterrein.
Een speciale productie van Meindert Talma heeft in samenwerking met de Popfabryk, Museum Heerenveen en
Excelsior Recordings omdat Domela Nieuwenhuis 100 jaar geleden is overleden (18 november 1919). De Domela
Passie is een liedjescyclus die één uur duurt en 16 liederen telt. Een gemengd koor van 12 zangers, een ensemble en
Talma voeren de Passie op in de replica van de eerste kerk van Nij Beets.
Reserveer op tijd via de website van het museum.

Huiskamerrestaurant open
16 oktober 2020 – Huiskamerrestaurant ús Doheem
website www.usdoheem.nl | telefoon 051 246 17 80
In de periode oktober 2020 tot en met april 2021 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. Er zijn maar weinig mensen die daar ervaring mee hebben. De smaak is anders en
dat komt niet alleen door huisgemaakte producten uit eigen tuin en uit eigen streek. Voor € 26,50 heeft u een 3gangenmenu, twee drankjes (fris, wijn en bier) en koffie en thee.
Huiskamerrestaurant ús Doheem is kleinschalig en beperkt open. Het biedt plaats aan minimaal vier personen en telt
acht stoelen. Tijdig reserveren is een pré. Het hoofdgerecht voor vanavond is Beenham in honing-mosterd.
Kijk op www.usdoheem.nl wat u kunt verwachten, wat de mogelijkheden zijn.

Soos
17 oktober 2020 – It Skûlhoal Soos
e-mail itskulhoal@gmail.com | mobiel 06 33 31 83 53
Aanvang 20:00 uur in It Skûlhoal.
Vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Lezing: Literatuur en Theologie
22 oktober 2020 – Openluchtmuseum It Damshûs
website www.damshus.nl
Aanvang 19:30 uur in het entreegebouw van het museum.
Deze lezing wordt verzorgd door dorpsgenoot Tjerk de Reus. De Reus is kenner bij uitstek en heeft zijn sporen op dit
vlak wel-verdiend. Entree € 6,00 (incl. koffie & thee).

Shakespeare Wandeltocht
24 oktober 2020 – Restaurant Pier’s Hiem
e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl
Nader bericht over tijden volgt.
Met onderweg sketches van Shakespeare. Onderweg krijgt u ook het voorgerecht voorgeschoteld. Het
hoofdgerecht wordt in Pier’s Hiem geserveerd en het nagerecht in Foveo. Pier’s Hiem bestaat 100 jaar en organiseert
deze activiteit in samenwerking met Kliuwend Omheech, die dit jaar 75 jaar bestaat, en KBS De Arke, die nu ook
haar 100 jarig bestaan viert. Aanmelden graag via bovenvermeld e-mailadres.

Soos
24 oktober 2020 – It Skûlhoal Soos
e-mail itskulhoal@gmail.com | mobiel 06 33 31 83 53
Aanvang 20:00 uur in It Skûlhoal.
Vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs.
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Wildexcursie met proeverij
25 oktober 2020 – Restaurant Pier’s Hiem
e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl
Nadere informatie, bijvoorbeeld over tijden, volgt.
De excursie wordt verzorgd door Age. De excursie wordt gevolgd door een uitgebreid wildbuffet. Het buffet is een
proeverij met diverse soorten wild vlees. Vooraf reserveren is verplicht in verband met coronamaatregelen..
Aanmelden graag via bovenvermeld e-mailadres.

Teenoclub
31 oktober 2020 – It Skûlhoal Teenoclub
e-mail teenoclubnijbeets@gmail.com | mobiel 06 33 31 83 53
Aanvang 19:30 uur in 't Skûlhoal.
Voor de kinderen vanaf groep 7 van de Basisschool en voor de jeugd in het voortgezet onderwijs.
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