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Agenda – april 2023 

Voorjaarsmenu  
v/a 21 maart 2023 – Restaurant Pier’s Hiem  
e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl   
Met ingang van 21 maart 2023 kunt u, naast de reguliere kaart, kiezen voor het Voorjaarsmenu. Een driegangenmenu met soep, 
hoofdgerecht en een nagerecht. Meer informatie leest u op de website van Pier’s Hiem en zie de advertentie op de website Beets Online. 
Het Voorjaarsmenu blijft, zoals het nu staat, nog de hele maand april op de kaart staan. Op speciale dagen zijn er ook andere acties in 
Restaurant Pier’s Hiem.  

 
Kledingbeurs  
1 april 2023 – Diaconie Doarpstsjerke  
e-mail diaconie@doarpstsjerke.nl | Minke Rinzema | telefoon 06 36 04 05 26 | Elisabeth Mulder |  
telefoon 051 246 13 04  
Van 12:30 tot 14:30 uur in De Rank.  
Zaterdagmorgen 1 april 2023 is de Kledingbeurs bedoeld voor de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank Zaterdagmiddag 1 april 
2023 van 12:30 tot 14:30 uur kan iedereen op de Kledingbeurs terecht. U betaalt dan € 1,00 per artikel.  
Wie kleding beschikbaar heeft kan terecht bij bovenvermelde personen. De kleding kan desgewenst worden opgehaald.  

 
Soos  
1 april 2023 – It Skûlhoal Soos 
facebookpagina It Skûlhoal | e-mail itskulhoal@gmail.com + teenoclubnijbeets@gmail.com  
Vanaf 20:00 uur in It Skûlhoal. 

 
Kerkdienst – KSG-dienst       OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier) 
2 april 2023 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.  
Voorganger ds. D.S. de Vries.  
Na de dienst is er koffiedrinken.  

 
Kerkenraadsvergadering  
3 april 2023 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 
Aanvang 19:30 uur in de Doarpstsjerke. 

 
50+ Inloopcafé út & thûs  
5 april 2023 – Dorpshuis ’t Trefpunt 
Berber Nicolai | mobiel 06 34 76 63 96 
Van 14:30 tot 17:00 uur in ‘t Trefpunt. Vanmiddag gaan we een Paasstukje maken. Opgeven uiterlijk op 22 maart 2023.   
Toegang € 4,00. Koffie en thee is bij de prijs inbegrepen.  

 
Warmte Maaltijden  
5 april 2023 – Protestantse gemeente + Plaatselijk Belang 
e-mail warmtemaaltijdennijbeets@gmail.com | mobiel 06 54 98 51 56  
Vanaf 17:15 uur in ‘t Trefpunt. 
De proef om eenmaal per maand een warme maaltijd aan te bieden voor wie de huidige tijd een lastige is, krijgt een vervolg. Het 
stamppotbuffet is gratis. Voor de inkoop van het te bereiden eten en het koken is een vergoeding mogelijk. De kosten worden gedragen 
door Plaatselijk Belang, de kerk en uit giften.  
Aanmelden om deel te nemen aan de maaltijd (gift doen, koken of gebruik maken van de maaltijd) is nu wèl nodig. U kunt zich aanmelden 
via bovenvermeld e-mailadres of telefoonnummer. Neem uw eigen bord en bestek mee en geniet van een heerlijke maaltijd en gezelschap 
van anderen.  

 
Paaseieren zoektocht    
5 + 6 april 2023 – Gymnastiekvereniging Kracht & Vriendschap 
website www.kvnijbeets.nl | telefoon 06 12 66 91 81 
Woensdag 5 april 2023 - van 16:15 tot 16:45 uur – tijdens de Ouder & Kind gym.  
Donderdag 6 april 2023 - van 16:00 tot 16:45 uur – tijdens de Peuter & Kleuter gym en  
donderdag 6 april 2023 - van 16:45 tot 17:45 uur – tijdens de Gym.  
Niet-leden en dansers zijn ook van harte welkom. Geef je dan op via What’s App via bovenvermeld mobiel nummer.  
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Agenda – april 2023 

Kerkdienst – Witte Donderdag     OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier) 
6 april 2023 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 
Aanvang 19:30 uur in de Doarpstsjerke.  
Voorganger ds. D.S. de Vries. Avondmaal.   

 
Kerkdienst – Goede Vrijdag     OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier) 
7 april 2023 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 
Aanvang 19:30 uur in de Doarpstsjerke.  
Voorganger ds. D.S. de Vries.  

 
Kerkdienst – Stille Zaterdag     OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier) 
8 april 2023 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 
Aanvang 21:00 uur in de Doarpstsjerke.  
Voorganger ds. D.S. de Vries.  

 
Kerkdienst – Pasen      OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier) 
9 april 2023 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.  
Voorganger ds. D.S. de Vries.  

 
Familie Paasbrunch     
9 april 2023 – Restaurant Pier’s Hiem  
e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl   
Vanaf 12:00 uur. U kunt tot 14:30 uur aanschuiven. Maar wees op tijd.  
Een echt compleet buffet, eentje voor volwassenen en eentje voor kinderen, met diverse soorten brood, beleg en andere warme en koude 
gerechten. Het kinderbuffet zal bij uw kroost zeker in de smaak vallen. Kosten € 38,75 per volwassene en € 16,75 per kind (4 tot 12 jaar). 
Kinderen tot 4 jaar eten gratis mee. Deze prijs is inclusief sappen en exclusief andere dranken. Reserveren kan per e-mail en telefonisch op 
051 246 19 00. Reserveer op tijd. Meer informatie leest u hier.  
 

65+ Koffie-uurtje  
11 april 2023 – Diaconie 
Janna Bouma | telefoon 051 246 14 58 
Vogel Kooij | telefoon 051 246 14 06 
Van 10:00 tot 11:00 uur in De Rank. 

 
Klaverjasavond Blue Boys  
11 april 2023 – klaverjasclub Kantine Blue Boys 
website www.vvblueboys.nl 
Aanvang 20:00 uur in de voetbalkantine van VV Blue Boys op Sportpark De Blauwe Kamp.  
Voor leden en donateurs van VV Blue Boys. Afsluiting van het seizoen.  
 
Paasontbijt   
12 april 2023 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl  | e-mail marjanv@nderleeuw.com  
Aanvang 8:30 uur in de Doarpstsjerke.  
Voor de kinderen van de basisschool. Graag vóór 2 april 2023 aanmelden via bovenstaand e-mailadres.  

 
Kerkdienst – Pasen      OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier) 
12 april 2023 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.  
Nadere info volgt.  
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Agenda – april 2023 

Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster  
13 april 2023 – 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. 

 
Hawaï Party   
14 april 2023 – It Skûlhoal Teenoclub 
facebookpagina It Skûlhoal | e-mail teenoclubnijbeets@gmail.com 
Aanvang 19:30 uur in 't Skûlhoal. 
Voor de kinderen vanaf groep 5 t/m 8 van de Basisschool. Toegang € 1,50. 

 
Soos  
15 april 2023 – It Skûlhoal Soos 
facebookpagina It Skûlhoal | e-mail itskulhoal@gmail.com + teenoclubnijbeets@gmail.com  
Vanaf 20:00 uur in It Skûlhoal. 

 
Kerkdienst       OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier) 
16 april 2023 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.  
Voorganger ds. P.W. Verbaas.  

 
Sluitingsdatum kopij Paadwizer | Nieuwsbrief  
18 april 2023 – Protestantse gemeente  
e-mail paadwizer.nijbeets@hotmail.com 
Uiterste inleverdatum kopij kerkblad per e-mail of in het postvak in de Doarpstsjerke. 

 
50+ Inloopcafé út & thûs  
19 april 2023 – Dorpshuis ’t Trefpunt 
Berber Nicolai | mobiel 06 34 76 63 96 
Van 14:30 tot 17:00 uur in ‘t Trefpunt. Vanmiddag staat de Dame in Frysk kostuum centraal.   
Toegang € 4,00. Koffie en thee is bij de prijs inbegrepen.  

 
Jaarvergadering Plaatselijk Belang    VERSCHOVEN NAAR 21 APRIL 2023 
20 april 2023 – Plaatselijk Belang 
website www.nijbeets.info 
Aanvang 20:00 uur in ‘t Trefpunt. 

 
Jaarvergadering Plaatselijk Belang    GEWIJZIGDE DATUM (WAS 20 APRIL 2023) 
21 april 2023 – Plaatselijk Belang 
website www.nijbeets.info 
Aanvang 20:00 uur in ‘t Trefpunt. 

 
Huiskamerrestaurant open  
21 april 2023 – Huiskamerrestaurant ús Doheem 
website www.usdoheem.nl | telefoon 051 246 17 80 
In de periode oktober 2022 tot en met april 2023 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 bijna 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 € 23,50 
heeft u een 3-gangenmenu, twee drankjes en koffie en thee. 
Huiskamerrestaurant ús Doheem is kleinschalig en beperkt open. Het restaurant biedt plaats aan acht personen. Tijdig reserveren is een 
pré. Vanavond is het restaurant voor de laatste keer van dit seizoen open. In oktober 2023 gaat Huiskamerrestaurant ús Doheem weer 
open. Het hoofdgerecht voor vanavond is Runderstoof.  
Kijk op www.usdoheem.nl wat u kunt verwachten en wat de mogelijkheden zijn. 
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Agenda – april 2023 

Klaverjassen        VERSCHOVEN NAAR 28 APRIL 2023 
22 april 2023 – Dorpshuis ’t Trefpunt 
e-mail trefpuntnijbeets@gmail.com  
Aanvang 20:00 uur in ‘t Trefpunt. 
Kom gezellig een kaartje leggen en een drankje doen. Kosten € 4,00. De prijs is inclusief een kop koffie. 

 
Kerkdienst – Fryske Tsjinst     OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier) 
23 april 2023 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.  
Voorganger mw. G. van der Meer.  

 
65+ Koffie-uurtje  
25 april 2023 – Diaconie 
Froukje Bosma | telefoon 051 246 46 15 37   
Mattie van Houten | telefoon 051 246 15 59 
Van 10:00 tot 11:00 uur in De Rank. 

 
Soos   
28 april 2023 – It Skûlhoal Soos 
facebookpagina It Skûlhoal | e-mail itskulhoal@gmail.com + teenoclubnijbeets@gmail.com  
Aanvang 20:00 uur in It Skûlhoal. 
Voor de jeugd in het voortgezet onderwijs.  

 
Klaverjassen        GEWIJZIGDE DATUM (WAS 22 APRIL 2023) 
28 april 2023 – Dorpshuis ’t Trefpunt 
e-mail trefpuntnijbeets@gmail.com  
Aanvang 20:00 uur in ‘t Trefpunt. 
Kom gezellig een kaartje leggen en een drankje doen. Kosten € 4,00. De prijs is inclusief een kop koffie. 

 
Filmhûs: ‘Onder het maaiveld’ 
29 april 2023 – Openluchtmuseum It Damshûs 
website www.damshus.nl 
Aanvang 20:00 uur in It Damshûs.  
Film over de onzichtbare wereld onder voeten. Met inspirerende en wonderlijke beelden.  
Toegang € 7,50 en is inclusief een kop koffie of thee.  

 
Kerkdienst       OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier) 
30 april 2023 – Protestantse gemeente  
website www.doarpstsjerke.nl 
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.  
Voorganger ds. D.S. de Vries.  
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