Agenda – oktober 2019
Expositie ‘Coba Martens & Walter Stoelwinder’
t/m 31 oktober 2019 – Sudergemaal
website www.damshus.nl
Van 13:30 tot 16:30 uur op zaterdag en zondag. Andere dagen: op afspraak.
Coba maakt foto’s van vogels in De Deelen. Walter schildert in De Deelen wat hij ziet.

Kledingbeurs
5 oktober 2019 – Diaconie Doarpstsjerke
Minke Rinzema | telefoon 051 246 12 98 | Elisabeth Mulder | telefoon 051 246 13 04
Van 10:00 tot 13:00 uur in De Rank.
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
6 oktober 2019 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger da. Y. Slik.
Na de dienst is er koffiedrinken.

65+ Koffie-uurtje
8 oktober 2019 – 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.

Huiskamerrestaurant open
18 oktober 2019 – Huiskamerrestaurant ús Doheem
website www.usdoheem.nl | telefoon 051 246 17 80
In de periode oktober 2019 tot en met april 2020 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 500
kg met onder meer vier ovens. Er zijn maar weinig mensen die daar ervaring mee hebben. De smaak is anders en
dat komt niet alleen door huisgemaakte producten uit eigen tuin en uit eigen streek. Voor € 26,50 heeft u een 3gangenmenu, twee drankjes (fris, wijn en bier) en koffie en thee.
Huiskamerrestaurant ús Doheem is kleinschalig en beperkt open. Het biedt plaats aan minimaal vier personen en telt
acht stoelen. Tijdig reserveren is een pré. Het hoofdgerecht voor vanavond is Varkenshaas in een jasje.
Kijk op www.usdoheem.nl wat u kunt verwachten, wat de mogelijkheden zijn.
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