Agenda – juli 2022
Expositie ‘Uitbundig, ingetogen. Robuust, subtiel’
juli t/m augustus 2022 – Sudergemaal
website www.damshus.nl
Van 13:30 tot 16:30 uur.
Op zaterdag en zondag is in het Sudergemaal de expositie van Fransje Versloot te bezichtigen. De schilderijen van Versloot weerspiegelen
het leven, het gevoel van de schilderes. Als Versloot aan een schilderij begint heeft ze geen idee hoe wat resultaat moet zijn. Het atelier is
gevestigd in een oude fabriek van Douwe Egberts in Joure. Tijdens het schilderen is muziek een onmisbare factor. Dat helpt Versloot bij het
maken van haar creaties. Schilderen met de kwast komt minder vaak voor. Ze gebruikt liever spatels en rollers. Het werk van Versloot is
inmiddels over de hele wereld verspreid.

Zwemvierdaagse
t/m 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.

Sla de spin in een draaiend radzak met suiker
1 juli 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 kun je smullen van suikerspin, je uitleven met
zakslaan en een gokje wagen bij het draaiend rad. Oftewel, we maken er een gezellige boel van!
Lootjes voor het draaiend rad zijn alle avonden van de Zwemvierdaagse te koop.

Zomeravondverhalen in de tuin: Een Klinkende Stonde: De vertelling van de kooplieden
2 juli 2022 – Boerien & Boerel
Website www.boerienenboerel.nl
Aanvang 19:30 uur op de Ripen 11 in het Tuintheater.
Poëtisch verhaal uit een roman van Novalis uit de 18e eeuw. Hartverwarmend en immer actueel. Verteld door spreekkunstenaar Heleen de
Weger. Muzikaal omlijst door musicus Lilian Dijkema op altviool.
Entree is gratis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Aanmelden niet nodig. Eigen tuinstoel meenemen.

Soos
2 juli 2022 – It Skûlhoal Soos
e-mail itskulhoal@gmail.com
Vanaf 20:00 uur in It Skûlhoal.
Voor de jeugd in groep 8.

Kerkdienst
3 juli 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.F. Mol.
Na de dienst is er koffiedrinken.
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65+ Koffie-uurtje
5 juli 2022 – Diaconie
Jannie Bergsma | telefoon 051 246 17 18
Janna Bouma | telefoon 051 246 14 58
Vogel Kooij | telefoon 051 246 14 06
Marjan Mulder
Van 10:00 tot 11:00 uur in De Rank. Ook alle vrijwilligers zijn uitgenodigd om samen een gezellige ochtend te maken.

Waterpret
6 juli 2022 – Zwembad De Blauwe Kamp
website www.zwembaddeblauwekamp.webklik.nl | e-mail deblauwekamp@gmail.com
Van 14:00 tot 16:00 uur.
Voor de peuters en kleuters die spelen met water en/of zwemmen te gek vinden. Zij kunnen vanmiddag hun hart ophalen in het
peuterbad. Toegang voor kleuters en peuters is gratis.
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Agenda – juli 2022
Clinic Reddend Zwemmen
8 juli 2022 – It Skûlhoal + Zwembad De Blauwe Kamp + Reddingsbrigade Fryslân, afdeling Drachten
e-mail itskulhoal@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.

Soos
9 juli 2022 – It Skûlhoal Soos
e-mail itskulhoal@gmail.com
Vanaf 20:00 uur in It Skûlhoal.
Voor de jeugd in het voortgezet onderwijs.

Kerkdienst
10 juli 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.

Boartersdei
16 juli 2022 – Openluchtmuseum It Damshûs
website www.damshus.nl
Van 11:00 tot 17:00 uur.
Spelen zoals vroeger. Thema van dit jaar is offline spylje. Knutselen, prutsen en polsstokspringen. Zandtaarten bakken en
zeepkistwedstrijden. Turftrappen, timmeren, toeteren en nog veel meer. Boartersdei staat helemaal in het teken van het kind. Op
Boartersdei gaan kinderen een dag lang terug naar het plezier van vroeger. Het thema van dit jaar is Wetterwille.
Entree kinderen € 3,00. Toegang volwassenen € 4,50.

Kerkdienst
17 juli 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger mevr. N. Stallinga.

De Domela’s Passie
21 t/m 24 2022 – Meindert Talma & Freek de Jonge + Popfabryk + Excelsior Recordings + Ferdinand Domela
Nieuwenhuismuseum + Openluchtmuseum It Damshûs
website www.damshus.nl
Van 20:00 tot 21:30 uur.
Ter nagedachtenis aan Ferdinand Domela Nieuwenhuis, maakte cultheld Meindert Talma in 2019 De Domela Passe. Dat was namelijk het
jaar dat het 100 jaar was geleden dat deze grondlegger van het Nederlands socialisme overleed. Eind juli is er een speciale uitvoering van
De Domela Passie, samen met cabaretier Freek de Jonge in het buitenmuseum It Damshûs in Nij Beets. De volledige uitvoering van De
Domela Passie is samen met een speciaal samengesteld groot koor, Freek’s band, een stijkersensemble en Freek de Jonge!
Kaarten voor de voorstelling zijn te bestellen via Explore the North. Online kost een toegangskaart € 16,50. Aan de kassa, indien nog
beschikbaar, € 20,00.

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

pagina

2

Agenda – juli 2022
Zomeravondverhalen in de tuin: Uitgesteld Geluk: Diederik en Leionora
29 juli 2022 – Boerien & Boerel
Website www.boerienenboerel.nl
Aanvang 19:30 uur op de Ripen 11 in het Tuintheater.
Onderdeel van het Arcadiaproject. Dat project bestaat uit 100 verhalen in 100 dagen in 100 paradijselijke tuinen van 100 schrijvers uit de
hele wereld.
Het verhaal is geïnspireerd door Decamerone van de 14e eeuwse dichter en geleerde Boccacio. De rode draad van het verhaal is de
zoektocht naar schoonheid tijdens en na de pandemie. Schrijver van het verhaal is Remmerts de Vries. Arcadia heeft de personele
bezetting van deze avond geregeld.
Entree is gratis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Aanmelden niet nodig. Eigen tuinstoel meenemen.
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