Agenda – juni 2022
Voorjaarsmenu
juni 2022 – Restaurant Pier’s Hiem
e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl
Het Voorjaarsmenu is medio mei 2022 vernieuwd. Ook de ‘gewone’ kaart is gewijzigd.
Meer informatie leest u op de website van Pier’s Hiem en zie de advertentie op de website Beets Online.

Expositie ‘Ons Mooie Noorden’
t/m juni 2022 – Sudergemaal
website www.damshus.nl
Van 13:30 tot 16:30 uur.
Op zaterdag en zondag is in het Sudergemaal de expositie van Jan Hazenberg te bezichtigen. Hazenberg schildert graag Het Groninger
Hoogland. Zijn onderwerpen vindt Hazenberg als hij onderweg is in bijzondere gebouwen, landschapselementen of dieren. Op basis van
foto’s die hij maakt schildert hij in zijn atelier met een eigen interpretatie. Hazenberg voegt wat toe of laat juist weg. Hazenberg is een
figuratieve schilder die met olieverf werkt omdat kleuren mooier en dieper worden.

Open Atelier Route
1 t/m 6 juni 2022 – werkgroep Kunst in Opsterland
website www.kunstinopsterland.nl
Meerdere dagen achterelkaar voor en tijdens het Pinksterweekend. Van 13:00 tot 17:00 uur.
Toegang is gratis. Dit jaar doen mee: Gerard Dijkstra (Domela Nieuwenhuisweg 105), Leo Adema (Domela Nieuwenhuisweg 63-a), Gonnie
Boomgaard-Kuiper (Domela Nieuwenhuisweg 63-a) en Marieke van Leeuwen (Kanaelwei-Noard 22).
Open Atelier Route Opsterland vestigt daarnaast de aandacht op kunst in de open lucht. In Nij Beets gaat het om de Appelmeester in de
dorpskern. De Appelmeester herinnert aan de slechte arbeidsomstandigheden in de tijd dat hier volop werk was in de vervening en aan de
arbeiders die de slechte omstandigheden niet langer pikten. In Lippenhuizen zijn mensen en voorwerpen van cortenstaal te zien. Het dorp
was ooit aangesloten op een fijnmazig tramnetwerk. Nij Beets heeft een dergelijke aansluiting nooit gehad, wel zijn nabij restaurant Pier’s
Hiem meerdere kunstwerken van cortenstaal te bewonderen die alles te maken hebben met de veenhistorie van deze streek.

Inloopcafé ‘t Trefpunt
1 juni 2022 – Dorpshuis ’t Trefpunt
Atje de Grouw | mobiel 06 46 51 84 68
Van 15:00 tot 17:30 uur in ‘t Trefpunt.
Het inloopcafé is bedoeld om gezellig samen een spelletje te doen, een portje darten of gewoon een gezellig praatje te maken onder het
genot van een kop koffie of thee en iets lekkers. Geregeld is er ook iets bijzonders te doen.

Zwembad open
4 juni 2022 – Zwembad De Blauwe Kamp
website www.zwembadnijbeets.nl | e-mail deblauwekamp@gmail.com
Het zwembad is vanaf vandaag 13:00 uur geopend. Op maandag is het zwembad gesloten, net als op een aantal dinsdagen. Bij de ingang
van het zwembad is meer informatie te vinden over wanneer het zwembad open is.

Kerkdienst – Pinksteren
5 juni 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger da. D. Hasper.
Na de dienst is er koffiedrinken.

65+ Koffie-uurtje
7 juni 2022 – Diaconie
Grietje Kooyker | telefoon 051 246 16 52
Van 10:00 tot 11:00 uur in De Rank.

Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster
9 juni 2022 – 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.
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Open Dag Zorgboerderij De Ripen
11 juni 2022 – Zorgboerderij De Ripen
website www.deripen.nl
Van 13:00 tot 16:00 uur.

Midzomerfeest
11 juni 2022 - Vereniging Midzomerfeest Nij Beets
website www.midzomerfeest.net
Aanvang 21:00 uur.
Dit jaar is het de 31e keer dat het feest wordt gehouden. Het Midzomerfeest vindt zoals gebruikelijk 's avonds plaats op het festivalterrein
aan de Leppedijk bij het dorp, vlakbij de zandput, in de feesttent.

Kerkdienst
12 juni 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger dhr. E. van Halsema.

Tienerdienst
12 juni 2022 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in De Rank.

Kerkenraadsvergadering
13 juni 2022 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 19:30 uur in de Doarpstsjerke.

Sluitingsdatum kopij Nieuwsbrief
14 juni 2022 – Protestantse gemeente
e-mail scriba@doarpstsjerke.nl
Uiterste inleverdatum kopij nieuwsblad. De nieuwsbrief verschijnt op de derde donderdag van de maand.

Inloopcafé ‘t Trefpunt
15 juni 2022 – Dorpshuis ’t Trefpunt
Atje de Grouw | mobiel 06 46 51 84 68
Van 15:00 tot 17:30 uur in ‘t Trefpunt.
Het inloopcafé is bedoeld om gezellig samen een spelletje te doen, een portje darten of gewoon een gezellig praatje te maken onder het
genot van een kop koffie of thee en iets lekkers. Geregeld is er ook iets bijzonders te doen.

Midzomeravond zwemmen
17 juni 2022 – Zwembad De Blauwe Kamp
website www.zwembaddeblauwekamp.webklik.nl | e-mail deblauwekamp@gmail.com
Van 21:00 tot 22:30 uur.
De kaarsen worden ontstoken en zwoele muziek komt uit de geluidsboxen. Ondertussen kunt u plonsen of een baantje trekken. Op de wal
kunt u genieten van een glas fris, chips en meer.
Lijkt je dit iets en ben je in het bezit van zwemdiploma A en B, kom dan langs.
Kosten € 3,00. Bij de toegangsprijs is een glas fris en zijn chips inbegrepen.

Soos
18 juni 2022 – It Skûlhoal Soos
e-mail itskulhoal@gmail.com
Vanaf 20:00 uur in It Skûlhoal.
Voor de jeugd in het voortgezet onderwijs.
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Kerkdienst – Avondmaal
19 juni 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. G. van den Dool.

Vaderdagmenu
19 juni 2022 – Restaurant Pier’s Hiem
e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl
Het Vaderdagmenu is een mooit cadeau om te geven voor Vaderdag.
Meer informatie leest u op de website van Pier’s Hiem en zie de advertentie op de website Beets Online.

Inlooplessen
21 t/m 24 juni 2022 – Gymnastiekvereniging Kracht & Vriendschap
website www.kvnijbeets.nl | e-mail kvnij-beets@live.nl | telefoon 051 246 11 09
Lijkt het je leuk om bij ons te sporten? Kom dan gerust een keer proberen! Deze week hebben we zogenoemde inlooplessen.
We bieden Ouder & kind gym, Peuter/kleuter gym, dans en turnen. Kijk voor het tijdstip en de dag op onze website (Rooster). Stuur een email naar bovenvermeld adres als je wilt komen kijken of mee-gymen.
Bevalt het proberen je, vraag dan een aanmeldformulier bij de trainster of download het formulier op de website.

65+ Koffie-uurtje
21 juni 2022 – Diaconie
Bauke + Anneke de Jong | telefoon 051 246 16 16
Van 10:00 tot 11:00 uur in De Rank.

Clinic Reddend Zwemmen
24 juni 2022 + 8 juli 2022 – It Skûlhoal Tenooclub + Zwembad De Blauwe Kamp + Reddingsbrigade Fryslân,
afdeling Drachten
e-mail teenoclubnijbeets@gmail.com
Van 19:00 tot 20:30 uur.
Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.
•
24 juni 2022 staat centraal: hoe red je een ander én jezelf. Waar: Zwembad De Blauwe Kamp en in het Polderhoofdkanaal.
•
8 juli 2022 staat centraal: reddend zwemmen en met de reddingboot varen. Waar: zwemstrand Smalle Ee.
Aanmelden kan uiterlijk op 10 juni 2022 op het e-mailadres Flygirl393@hotmail.com.

Pier’s Hiem Theater Diner
25 + 26 juni 2022 – Kliuwend Omheech + Restaurant Pier’s Hiem
e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl | telefoon 051 426 19 00
Aanvang zaterdag 18:00 uur in Restaurant Pier’s Hiem.
Aanvang zondag 17:00 uur in Restaurant Pier’s Hiem.
Reserve voor een extra Theater Diner:
Aanvang zondag 11:00 uur in Restaurant Pier’s Hiem.
Zowel Pier’s Hiem als toneelgroep Kliuwend Omheech hebben jubilea te vieren. Dat doen ze samen. Theater in combinatie met een lekker
diner. In de voorstelling gaat Kliuwend Omheech terug naar de jaren ’50 en ’60. De voorstelling is gebaseerd op verhalen van de familie Van
der Meij, destijds de uitbaters van Pier’s Hiem. Reserveer alvast. Nadere info volgt.
Kosten Theater Diner avond € 27,50 per volwassene. Prijs is inclusief avondvoorstelling en menu, exclusief dranken.
Kosten Theater Diner middag € 17,50 per volwassene (extra voorstelling om 11:00 uur). Prijs is inclusief middagvoorstelling en twaalfuurtje,
exclusief dranken.
Betaling na afloop te voldoen. Kosten per kind, gereduceerd tarief.
Reserveren voor de Theater Diner op zaterdag 25 juni 2022 is niet meer mogelijk. Er zijn nog plaatsen vrij voor de beide Theater Diners
op zondag 26 juni 2022.

Vossenjacht
25 juni 2022 – It Skûlhoal Teenoclub + Code Hans
e-mail teenoclubnijbeets@gmail.com
Van 19:30 tot 21:30 uur.
Afsluiting van het seizoen. Na afloop van de Vossenjacht is er een lekker hap in It Skûlhoal.
Voor de kinderen uit de groepen 7 en 8 van de Basisschool en de klassen 1 en 2 van het Voortgezet Onderwijs. Meld je op tijd aan, dus vóór
donderdag 23 juni 2022, aan via bovenvermeld e-mailadres. Toegang € 1,50.
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Kerkdienst – Slotzondag
26 juni 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger da. A.A.J. de Boer.

Zwemvierdaagse
27 + 28 + 29 + 30 juni + 1 juli 2022 – Zwembad De Blauwe Kamp
website www.zwembadnijbeets.nl | e-mail deblauwekamp@gmail.com
Maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 20:00 uur, woensdag van 18:00 tot 19:30 uur.
Opgeven kan op maandag 27 juni 2022 en dinsdag 28 juni 2022. Kosten € 6,00 per persoon.
Lootjes voor het draaiend rad van vrijdagavond 1 juli 2022 zijn alle avonden van de Zwemvierdaagse te koop.

Ranjapong
27 juni 2022 – Zwembad De Blauwe Kamp
website www.zwembadnijbeets.nl | e-mail deblauwekamp@gmail.com
Vanaf 19:30 uur.
Rondom de Zwemvierdaagse worden verschillende activiteiten georganiseerd. Vanavond Ranjapong. Wat is dat? Goeie vraag!
Lootjes voor het draaiend rad van vrijdagavond 1 juli 2022 zijn alle avonden van de Zwemvierdaagse te koop.

Inloopcafé ‘t Trefpunt
29 juni 2022 – Dorpshuis ’t Trefpunt
Atje de Grouw | mobiel 06 46 51 84 68
Van 15:00 tot 17:30 uur in ‘t Trefpunt.
Het inloopcafé is bedoeld om gezellig samen een spelletje te doen, een portje darten of gewoon een gezellig praatje te maken onder het
genot van een kop koffie of thee en iets lekkers. Geregeld is er ook iets bijzonders te doen.

Clinic Waterpolo
29 juni 2022 – Zwembad De Blauwe Kamp
website www.zwembadnijbeets.nl | e-mail deblauwekamp@gmail.com
Vanaf 19:30 uur.
Rondom de Zwemvierdaagse worden verschillende activiteiten georganiseerd. Vanavond een clinic Waterpolo door WSG Dragor. Als je wilt
kun je ook meedoen.
Lootjes voor het draaiend rad van vrijdagavond 1 juli 2022 zijn alle avonden van de Zwemvierdaagse te koop.
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