Agenda – april 2021
Paasbrunchmenu
t/m 1 april 2021 te bestellen – Restaurant Pier’s Hiem
e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl
Afhalen tijdens de Paasdagen, vanaf vandaag te bestellen. Bestel op tijd. U kunt bestellen tot en met donderdag 1
april 2021. Afhalen is op beide Paasdagen tussen 11:00 en 12:30 uur. Kosten € 21,50 per persoon (minimaal 2
personen). U kunt ook extra’s bestellen.
Meer informatie leest u op de website van Pier’s Hiem en zie de advertentie op de website Beets Online.

Paaschallenge
t/m 5 april 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail paaschallenge2021@doarpstsjerke.nl
Een coronaproof QR-code spel. De toch duurt ongeveer 1,5 uur. Uiterlijk opgeven op 27 maart 2021 via
bovenvermeld e-mailadres. Vermeld bij aanmelding de dag dat u de Paaschallenge wil spelen. Na aanmelding
ontvangt u meer informatie.

Kerkdienst – Witte Donderdag
1 april 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 19:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.
Voor deze dienst kunt u zich opgeven tot en met dinsdagavond 30 maart 2021 via bovenvermeld e-mailadres of
telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 14 maart 2021 hanteren we weer een maximum van 30 kerkgangers per dienst. U
krijgt bericht of u deze avond aanwezig mag zijn. Woont u de dienst bij dan bent u verplicht de voorschriften op te
volgen. U moet zich een kwartier voor aanvang van de dienst u melden. Draag een mondkapje bij binnenkomst en
bij het verlaten van het kerkgebouw.

Kerkdienst – Goede Vrijdag
2 april 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 19:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.
Voor deze dienst kunt u zich opgeven tot en met woensdagavond 31 maart 2021 via bovenvermeld e-mailadres of
telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 14 maart 2021 hanteren we weer een maximum van 30 kerkgangers per dienst. U
krijgt bericht of u deze avond aanwezig mag zijn. Woont u de dienst bij dan bent u verplicht de voorschriften op te
volgen. U moet zich een kwartier voor aanvang van de dienst u melden. Draag een mondkapje bij binnenkomst en
bij het verlaten van het kerkgebouw.

Kerkdienst – Stille Zaterdag
3 april 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 19:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.
Voor deze dienst kunt u zich opgeven tot en met donderdagavond 1 april 2021 via bovenvermeld e-mailadres of
telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 14 maart 2021 hanteren we weer een maximum van 30 kerkgangers per dienst. U
krijgt bericht of u deze avond aanwezig mag zijn. Woont u de dienst bij dan bent u verplicht de voorschriften op te
volgen. U moet zich een kwartier voor aanvang van de dienst u melden. Draag een mondkapje bij binnenkomst en
bij het verlaten van het kerkgebouw.

Kinder Kerk
4 april 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail knd@doarpstsjerke.nl
Van 9:15 tot circa 10:15 uur in De Rank.
Voor de Kinder Kerk op zondag kunt u uw kind(eren) opgeven tot de vrijdagavond 20:00 uur voor die zondag via
bovenvermeld e-mailadres. Bij 4 of meer aanmeldingen gaat de Kinder Kerk van die zondag door. Vermeld ook of
uw kind zelf naar huis mag gaan of wordt opgehaald.
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Agenda – april 2021
Kerkdienst – Eerste Paasdag
4 april 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 9:30 uur en 11:30 uur, beide in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.
Voor deze diensten op zondag kunt u zich opgeven tot en met de vrijdagavond voor die zondag via bovenvermeld
e-mailadres of telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 14 maart 2021 hanteren we weer een maximum van 30 kerkgangers
per dienst. U krijgt de vrijdagavond voor de zondag bericht of u die zondag aanwezig mag zijn. Woont u de dienst bij
dan bent u verplicht de voorschriften op te volgen. U moet zich een kwartier voor aanvang van de dienst u melden.
Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.

Voorjaarsmenu
v/a 8 april 2021 – Restaurant Pier’s Hiem
e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl
Heeft u dit menu al besteld? Afhalen kan op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 17:00 en 19:00 uur. Kosten € 29,75
per persoon.
Meer informatie leest u op de website van Pier’s Hiem en zie de advertentie op de website Beets Online.

3-gangenmenu & kidsmenu
v/a 8 april 2021 – Restaurant Pier’s Hiem

Opnieuw VERLENGD en iets gewijzigd ! ! !

e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl
Heeft u dit menu al besteld? Afhalen kan op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 17:00 en 19:00 uur. Kosten € 25,50
per persoon.
Meer informatie leest u op de website van Pier’s Hiem en zie de advertentie op de website Beets Online.

Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster
8 april 2021 – 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.

Kinder Kerk
11 april 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail knd@doarpstsjerke.nl
Van 9:15 tot circa 10:15 uur in De Rank.
Voor de Kinder Kerk op zondag kunt u uw kind(eren) opgeven tot de vrijdagavond 20:00 uur voor die zondag via
bovenvermeld e-mailadres. Bij 4 of meer aanmeldingen gaat de Kinder Kerk van die zondag door. Vermeld ook of
uw kind zelf naar huis mag gaan of wordt opgehaald.

Kerkdienst
11 april 2021 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J. de Haan.
Voor de dienst op zondag kunt u zich opgeven tot en met de vrijdagavond voor die zondag via bovenvermeld emailadres of telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 14 maart 2021 hanteren we weer een maximum van 30 kerkgangers
per dienst. U krijgt de vrijdagavond voor de zondag bericht of u die zondag aanwezig mag zijn. Woont u de dienst bij
dan bent u verplicht de voorschriften op te volgen. U moet zich een kwartier voor aanvang van de dienst u melden.
Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.

Kerkenraadsvergadering
12 april 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 19:30 uur (online).
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Agenda – april 2021
Tennisinstuif
13 april 2021 – Tennisvereniging Nij Beets
website www.tennisnijbeets.nl
Jeugd: van 17:00 tot 18:00 uur op de tennisbaan De Blauwe Kamp.
Voor alle basisschoolleerlingen vanaf groep 3.
Volwassenen: van 19:00 tot 20:00 uur op de tennisbaan De Blauwe Kamp.
Voor nadere informatie, bezoek de website van de tennisvereniging.

Huiskamerrestaurant open
16 april 2021 – Huiskamerrestaurant ús Doheem

GAAT NIET DOOR

website www.usdoheem.nl | telefoon 051 246 17 80
In de periode oktober 2020 tot en met april 2021 is Huiskamerrestaurant ús Doheem elke derde vrijdag van de
maand open. Dat is anders eten in een andere ambiance. Vanwege corona verwelkomen we één groep per
avond.
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 € 23,50 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 nog niet bekend.
Kijk op www.usdoheem.nl wat u kunt verwachten, wat de mogelijkheden zijn.

Schijt je rijk
17 april 2021 – Kliuwend Omheech

DEELS DIGITAAL EVENEMENT via live-stream

e-mail kliuwendomheech@gmail.com | Facebook
Van 15:30 tot 16:30 uur.
Verloting op het adres Prikkewei 42. Uw naam is uw lot. De winnaar wordt € 250,00 rijker. Onder de eigenaren van
alle kavels wordt iedere 15 minuten nog een prijs verloot.
Kavels zijn te koop voor leden en niet-leden en kosten € 5,00 per stuk. De kavels worden in de periode van 15 februari
2021 tot en met 11 april 2021 verkocht via e-mail of What’sApp: Fimke Kooijker (fimkekooijker@gmail.com | 06 28 48
60 17) of Thea Wouda (thea.wouda@gmail.com | 06 23 89 15 00).
Het is een evenement waarbij lol voorop staat in combinatie met spel en slimheid – of gewoon goed gokken. U
‘speelt’ met levende have die toch toevallig in het weiland staat en net als anders, een (h)eerlijke vlaai produceert.
Het was de bedoeling dat u het evenement fysiek bij kon wonen en dan had u onder het genot van een hapje,
drankje en hamburger vanaf de zijlijn toe kunnen kijken. Andere tijden, dus nu kunt u via een live-stream toekijken en
moet u zelf voor een versnapering zorgen. De gegevens over de live-stream volgen. Meer informatie vindt u op de
Facebookpagina van de toneelvereniging, zie koppeling hierboven.

Kinder Kerk
18 april 2021 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | e-mail knd@doarpstsjerke.nl
Van 9:15 tot circa 10:15 uur in De Rank.
Voor de Kinder Kerk op zondag kunt u uw kind(eren) opgeven tot de vrijdagavond 20:00 uur voor die zondag via
bovenvermeld e-mailadres. Bij 4 of meer aanmeldingen gaat de Kinder Kerk van die zondag door. Vermeld ook of
uw kind zelf naar huis mag gaan of wordt opgehaald.

Kerkdienst
18 april 2021 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.
Voor de dienst op zondag kunt u zich opgeven tot en met de vrijdagavond voor die zondag via bovenvermeld emailadres of telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 14 maart 2021 hanteren we weer een maximum van 30 kerkgangers
per dienst. U krijgt de vrijdagavond voor de zondag bericht of u die zondag aanwezig mag zijn. Woont u de dienst bij
dan bent u verplicht de voorschriften op te volgen. U moet zich een kwartier voor aanvang van de dienst u melden.
Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.

Start tennislessen
20 april 2021 – Tennisvereniging Nij Beets
website www.tennisnijbeets.nl
Er zijn 10 tennislessen tot aan de zomervakantie en 5 na de zomervakantie. Informatie kunt u vinden op de website
van de tennisvereniging.
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Agenda – april 2021
Afhaal Moederdag proeverij
22 april t/m 6 mei 2021 te bestellen – Restaurant Pier’s Hiem
e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl | telefoon 051 246 19 00
Afhalen tijdens Moederdag op zondag 9 mei 2021. Vanaf vandaag te bestellen. Bestel op tijd. U kunt bestellen tot en
met woensdag 5 mei 2021. Afhalen is op Moederdag tussen 11:00 en 12:30 uur. Kosten € 22,50 per persoon (minimaal
2 personen). U kunt ook extra’s bestellen.
Meer informatie leest u op de website van Pier’s Hiem en zie de advertentie op de website Beets Online.

Kerkdienst
25 april 2021 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl | e-mail kerkdienstnijbeets@gmail.com
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.R.A. Vlasblom.
Voor de dienst op zondag kunt u zich opgeven tot en met de vrijdagavond voor die zondag via bovenvermeld emailadres of telefonisch bij ds. Vlasblom. Sinds 14 maart 2021 hanteren we weer een maximum van 30 kerkgangers
per dienst. U krijgt de vrijdagavond voor de zondag bericht of u die zondag aanwezig mag zijn. Woont u de dienst bij
dan bent u verplicht de voorschriften op te volgen. U moet zich een kwartier voor aanvang van de dienst u melden.
Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw.

Voorverkoop zwembadabonnementen De Blauwe Kamp
26 + 28 april 2021 – Zwembad De Blauwe Kamp
website www.zwembaddeblauwekamp.webklik.nl | e-mail deblauwekamp@gmail.com
Van 19:30 tot 20:30 uur kunnen abonnementen worden besteld bij het zwembad. U kunt terecht bij de kassa van het
zwembad. In de voorverkoop is een abonnement tegen een gereduceerd tarief te koop. Daarna gelden de
normale tarieven. Bestelt u een abonnement dan betaalt u gelijk. Afhalen van het abonnement kan vanaf een
latere datum, wanneer het zwembad is geopend.
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