Agenda – mei 2021
Voorjaarsmenu
mei 2021 – Restaurant Pier’s Hiem
e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl | telefoon 051 246 19 00
Heeft u dit menu al besteld? Bestellen kan alle dagen van de week, afhalen kan op woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag tussen 17:00 en 19:00 uur. Kosten € 29,75 per persoon.
Meer informatie leest u op de website van Pier’s Hiem en zie de advertentie op de website Beets Online.

3-gangenmenu & kidsmenu
mei 2021 – Restaurant Pier’s Hiem
e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl | telefoon 051 246 19 00
Heeft u dit menu al besteld? Bestellen kan alle dagen van de week, afhalen kan op woensdag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag tussen 17:00 en 19:00 uur. Kosten € 25,50 per persoon.
Meer informatie leest u op de website van Pier’s Hiem en zie de advertentie op de website Beets Online.

Afhaal Moederdag proeverij
t/m 6 mei 2021 te bestellen – Restaurant Pier’s Hiem
e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl | telefoon 051 246 19 00
Afhalen tijdens Moederdag op zondag 9 mei 2021. Vanaf vandaag te bestellen. Bestel op tijd. U kunt bestellen tot en
met woensdag 5 mei 2021. Afhalen is op Moederdag tussen 11:00 en 12:30 uur. Kosten € 22,50 per persoon (minimaal
2 personen). U kunt ook extra’s bestellen.
Meer informatie leest u op de website van Pier’s Hiem en zie de advertentie op de website Beets Online.

Kinder Kerk
2 mei 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail knd@doarpstsjerke.nl
Van 9:15 tot circa 10:15 uur in De Rank.
Voor de Kinder Kerk op zondag kunt u uw kind(eren) opgeven tot de vrijdagavond 20:00 uur voor die zondag via
bovenvermeld e-mailadres. Bij 4 of meer aanmeldingen gaat de Kinder Kerk van die zondag door. Vermeld ook of
uw kind zelf naar huis mag gaan of wordt opgehaald.

Kerkdienst
2 mei 2021 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger G. van der Meer.
Voor de dienst op zondag kunt u zich opgeven tot en met de vrijdagavond voor die zondag via bovenvermeld emailadres of telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 14 maart 2021 hanteren we weer een maximum van 30 kerkgangers
per dienst. 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.
Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.

Schoonmaak en onderhoud zwembad
8 mei 2021 – Zwembad De Blauwe Kamp
website www.zwembaddeblauwekamp.webklik.nl | e-mail deblauwekamp@gmail.com
Het zwembad moet klaargemaakt worden voor gebruik. Het bad moet schoon, onderhoud van de tuin en het
gazon. Mogelijk moet er worden geschilderd.
Heeft u zin in een paar uren gezellig (coronaproof) de handen uit de mouwen steken, meld u dan snel aan op
bovenvermeld e-mailadres.

Kinder Kerk
9 mei 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail knd@doarpstsjerke.nl
Van 9:15 tot circa 10:15 uur in De Rank.
Voor de Kinder Kerk op zondag kunt u uw kind(eren) opgeven tot de vrijdagavond 20:00 uur voor die zondag via
bovenvermeld e-mailadres. Bij 4 of meer aanmeldingen gaat de Kinder Kerk van die zondag door. Vermeld ook of
uw kind zelf naar huis mag gaan of wordt opgehaald.
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Kerkdienst
9 mei 2021 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger da. A.G.M. Klomp-Hogeterp.
Voor de dienst op zondag kunt u zich opgeven tot en met de vrijdagavond voor die zondag via bovenvermeld emailadres of telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 14 maart 2021 hanteren we weer een maximum van 30 kerkgangers
per dienst. 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.
Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.

Kerkenraadsvergadering
10 mei 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 19:30 uur (online).

Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster
13 mei 2021 – 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.

Kerkdienst – Hemelvaart
13 mei 2021 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom,
Voor de dienst op zondag kunt u zich opgeven tot en met de vrijdagavond voor die zondag via bovenvermeld emailadres of telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 14 maart 2021 hanteren we weer een maximum van 30 kerkgangers
per dienst. 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.
Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.

Eerste dag Polderhoofdkanaal open
15 mei 2021 – Gemeente Opsterland
website www.damshus.nl
Vandaag gaat het Polderhoofdkanaal weer open.

Kinder Kerk
13 mei 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail knd@doarpstsjerke.nl
Van 9:15 tot circa 10:15 uur in De Rank.
Voor de Kinder Kerk op zondag kunt u uw kind(eren) opgeven tot de vrijdagavond 20:00 uur voor die zondag via
bovenvermeld e-mailadres. Bij 4 of meer aanmeldingen gaat de Kinder Kerk van die zondag door. Vermeld ook of
uw kind zelf naar huis mag gaan of wordt opgehaald.

Kerkdienst
13 mei 2021 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. S.J. van der Woude.
Voor de dienst op zondag kunt u zich opgeven tot en met de vrijdagavond voor die zondag via bovenvermeld emailadres of telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 14 maart 2021 hanteren we weer een maximum van 30 kerkgangers
per dienst. 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.
Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.
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Nederland DOET
28 + 29 mei 2021 – 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,
zoals voor tijden en hoeveel vrijwilligers nog worden gezocht. De link staat hier of hierboven.
Geef uw klussen ook door aan Beets Online aan op info@beetsonline.nl.

Nederland DOET
28 mei 2021 – OBS De Jasker
website www.dejasker.nl
Voorjaarschoonmaak. Het plein wordt flink onder handen genomen.

Nederland DOET
29 mei 2021 Tennisvereniging Nij Beets
website www.tennisnijbeets.nl | telefoon 051 246 19 29 | e-mail info@tennisnijbeets.nl
We gaan de beide tennisbanen weer piekfijn in orde maken en het clubhuis krijgt een onderhoudsbeurt.

Nederland DOET
29 mei 2021 – Openluchtmuseum It Damshûs
website www.damshus.nl
Het museum wordt klaargemaakt voor het nieuwe seizoen. Schoonmaken, inrichten en nog veel meer.

Nederland DOET
29 mei 2021 – Tante Jansz
e-mail tejansz-kinderopvang@hotmail.com | telefoon 06 55 83 05 09 | Facebook tante jansz kinderopvang
Vandaag wordt gewerkt aan een beleeftuin. Kinderen kunnen daar ontdekken en heerlijk spelen en voor jong en
oud moet het een ontmoetingsplek worden. Een plek voor jong en oud, gemaakt door jong en oud en waar
iedereen zich thuis mag voelen.

Nederland DOET
29 mei 2021 – KBS De Arke
Facebook Jubileumfeest 100 jaar KBS De Arke | website www.arke-nijbeets.nl
De zandbak wordt aangepakt: het oude zand eruit en nieuw erin.

Nederland DOET
29 mei 2021 – Speeltuin de Krobbetûn
Minke-Leon van Kesteren | e-mail lvandaalen@hotmail.com | telefoon 051 246 21 09
We gaan de speeltoestellen schoonmaken, het zand aanvullen en de tuin netjes maken.

Kledingbeurs
29 mei t/m 2 juni 2021 – Diaconie Doarpstsjerke
Minke Rinzema | telefoon 051 246 12 98 | Elisabeth Mulder | telefoon 051 246 13 04 |Sake Bergsma | telefoon 051
246 17 18
Zaterdagmorgen 29 mei is de Kledingbeurs bedoeld 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. Voor een
hapje en een drankje wordt gezorgd.
Zaterdagmiddag 29 mei van 12:30 tot 14:30 uur kan iedereen op de Kledingbeurs terecht. U betaalt dan € 1,00 per
artikel. De verkoop gaat door op maandag 31 mei en dinsdag 1 juni van 18:30 tot 20:00 uur en op woensdag 2 juni
van 13:00 tot 15:00 uur.
Wie kleding beschikbaar heeft kan terecht bij bovenvermelde personen. De kleding kan desgewenst worden
opgehaald.
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