Agenda – oktober 2018
Expositie ‘Alddjip’
t/m 31 oktober 2018 – Sudergemaal
website www.damshus.nl
Van 13:30 tot 16:30 uur op zaterdag en zondag. Andere dagen: op afspraak.
Fototentoonstelling over het moois dat het Alddjip (Koningsdiep / Boorn) te bieden heeft.

Kledingbeurs
6 oktober 2018 – Diaconie Doarpstsjerke
Minke Rinzema | telefoon 051 246 12 98 | Elisabeth Mulder | telefoon 051 246 13 04 |Sake Bergsma | telefoon 051
246 17 18
Van 10:00 tot 13:00 uur in De Rank voor klanten van de Voedselbank.
Vanaf 13:00 uur voor iedereen.
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. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
Wie kleding beschikbaar heeft kan terecht bij bovenvermelde personen. De kleding kan desgewenst worden
opgehaald.

Kerkdienst – Praise dienst
7 oktober 2018 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.
Na de dienst is er koffiedrinken.

65+ Koffie-uurtje
9 oktober 2018 – 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.

Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster
11 oktober 2018 – 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.

Bierproeverij
14 oktober 2018 – Restaurant Pier’s Hiem
website www.piershiem.nl
Vanaf 14:30 uur.
Proeverij met diverse soorten bier.
Wie geen bier wil kan uiteraard een kop koffie, fris of een wijntje nemen... Vooraf aanmelden wordt gewaardeerd.

Huiskamerrestaurant open
19 oktober 2018 – Huiskamerrestaurant ús Doheem
website www.usdoheem.nl | telefoon 051 246 17 80
Aanvang 18:00 uur op het adres Geawei 10.
In de periode oktober 2018 tot en met april 2019 is Huiskamerrestaurant ús Doheem elke derde vrijdag van de
maand open. Het is anders. Uw eten wordt bereid op en vooral in een AGA, een fornuis van 500 kg met onder meer
vier ovens. De smaak is anders. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van producten uit eigen tuin en van
streekproducten. Het meeste is huisgemaakt. Voor € 22,50 heeft u een 3-gangenmenu, twee drankjes en koffie en
thee.
Huiskamerrestaurant ús Doheem biedt plaats aan twee en maximaal acht personen. Tijdig reserveren is een pré. In
overleg is een andere datum mogelijk. Het hoofdgerecht voor vanavond is nog niet vastgesteld.
Wilt u met zijn allen (4 personen of meer) een ander hoofdgerecht? Dat kan. Kijk op onze website www.usdoheem.nl
voor de mogelijkheden en het is net zo handig om contact op te nemen.
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Agenda – oktober 2018
Haloweenparty
28 oktober 2018 – Restaurant Pier’s Hiem
website www.piershiem.nl
Vanaf 15:00 uur. Vooraf aanmelden wordt gewaardeerd.
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