Agenda – december 2021
Pietengym
1 december 2021 – Gymnastiekvereniging Kracht & Vriendschap
website www.kvnijbeets.nl | telefoon 06 12 66 91 81
Van 16:15 tot 16:45 uur Ouder en kind gym.
Opgeven kan via bovenvermeld telefoonnummer of via de Facebookpagina van K & V. Ook niet-leden kunnen zich
opgeven.

Inloopcafé – Sinterklaas
telefoon 06 46 51 84 68

1 december 2021 – ‘t Trefpunt
Van 15:00 tot 17:30 uur in dorpshuis ‘t Trefpunt. Voor eventueel vervoer, neem gerust contact op. Opgeven uiterlijk
op 17 november 2021.

Pietengym
2 december 2021 – Gymnastiekvereniging Kracht & Vriendschap
website www.kvnijbeets.nl | telefoon 06 12 66 91 81
Van 15:15 tot 16:00 uur Peuter- en kleutergym. LET OP: aangepaste tijden.
Van 16:00 tot 17:00 uur Gym. LET OP: aangepaste tijden.
Opgeven kan via bovenvermeld telefoonnummer of via de Facebookpagina van K & V. Ook niet-leden kunnen zich
opgeven.

Kerstbomenverkoop
4 t/m 24 december 2021 – Jan & Hendrika Veenstra
website www.facebook.com/kerstbomennijbeets | telefoon 051 246 12 11
Op maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 18:00 uur op het adres Domela Nieuwenhuisweg 45.
Verkoop van kerstbomen in allerlei soorten en maten.
Dit jaar is er keus uit meer soorten bomen dan vorig jaar, dus niet alleen de mooie blauwsparren en de ‘gewone’
naaldboom.

Kinder Kerk
5 december 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 – Tweede Advent
5 december 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. Jurjens.
Vanaf 12 november 2021 wordt de anderhalve meter regel weer gehanteerd. Vooraf aanmelden is niet nodig. Er
wordt ook niet om een QR-code gevraagd. Per bank moet anderhalve meter afstand worden bewaard,
uitgezonderd voor wie tot hetzelfde huishouden behoort. Er blijft steeds een bank leeg. Bij het binnenkomen en
verlaten van de kerk graag het mondkapje dragen. De gebruikelijke ingang wordt weer in gebruik genomen.

65+ Koffie-uurtje
7 december 2021 – Diaconie
Grietje Kooyker | telefoon 051 246 16 52
Van 10:00 tot 11:00 uur in De Rank.

Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster
9 december 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.
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Agenda – december 2021
Kleintje kerstmarkt ‘Winter in Fryslân‘
10 december 2021 – Kerstmarkt Nij Beets

GAAT NIET DOOR

Marjan Mulder-de Jong | telefoon 051 246 2024 | e-mail kerstmarktnijbeets@gmail.com
Op deze vrijdagavond een Kerstworkhop.
Vanwege COVID-19 is het organiseren van een Kerstmarkt te risicovol, dus is gezocht naar een alternatief.

Teeno Bingoavond
11 december 2021 – It Skûlhoal Teenoclub
e-mail teenoclubnijbeets@gmail.com
Aanvang 19:30 uur in 't Skûlhoal.
Voor de kinderen vanaf groep 7 van de Basisschool tot en met klas 2 van het voorgezet onderwijs.

Kinder Kerk
12 december 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 – Avondmaal – Derde Advent
12 december 2021 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger da. A.G.M. Klomp-Hogeterp.
Vanaf 25 september 2021 is vooraf aanmelden niet langer nodig. Omdat er ook kerkleden zijn die graag nog even
vast willen houden aan de anderhalve meter wordt in de kerk daarvoor ruimte vrijgehouden. Per bank worden
maximaal 5 personen aangehouden en er zullen banken leeg blijven. In totaal is er ruimte voor ongeveer 90
kerkgangers. De gebruikelijke ingang wordt weer in gebruik genomen.

Wildexcursie & proeverij
12 december 2021 – Restaurant Pier’s Hiem

EXTRA DATUM ! ! !

e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl
Wildexcrusie: van 14:30 uur tot ongeveer 16:00 uur.
Onder leiding van veldkenner Age kunt u een wandeltocht maken door natuurreservaat De Kraenlânnen bij De
Veenhoop. Dit is op fietsafstand van het restaurant. Meld u vooraf aan. Vol is vol. Trek warme kleding aan. Kosten €
5,00.
Proeverij: aanvang 16:00 uur. De proeverij start met een warm ontvangst in Restaurant Pier’s Hiem. Om 16:30 uur
wordt het wild proeverij buffet opgediend. Kosten € 39,75.
Meer informatie leest u hier.

Oliebollenverkoop
14 t/m 19 december 2021 – Zwembad De Blauwe Kamp
Website www.zwembadnijbeets.nl | e-mail deblauwekamp@gmail.com
Zoals elk jaar zal huis aan huis een bestelformulier voor de oliebollen en appelflappen worden bezorgd. U kunt ook
gebruik maken van het bestelformulier uit dorpskrant De Nijs Beetster.
Uw bestelling wordt bij u bezorgd op 31 december 2021, tussen 10:00 en 14:00 uur.

Inloopcafé – Kerststukje maken
telefoon 06 46 51 84 68

15 december 2021 – ‘t Trefpunt
Van 15:00 tot 17:30 uur in dorpshuis ‘t Trefpunt. Voor eventueel vervoer, neem gerust contact op. Opgeven uiterlijk
op 1 december 2021. Kosten € 4,00 per persoon.
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Agenda – december 2021
Lezing: ‘De overval op de Blokhuispoort’
16 december 2021 – Openluchtmuseum It Damshûs
website www.damshus.nl
Aanvang 20:00 uur.
Lezing door Jan Pieter Visser. Het is alweer 77 jaar geleden dat de overval op de gevangenis in Leeuwarden
plaatsvond. Er werden uiteindelijk 51 mensen bevrijd. In deze lezing staat het boek ‘De Mannen van de Overval’ van
Hessel de Walle centraal. De lezing wordt gehouden in het entreegebouw.
Toegang € 6,00 en is inclusief een kop koffie. Aanmelden is verplicht (vanwege corona).

Huiskamerrestaurant open
17 december 2021 – Huiskamerrestaurant ús Doheem
website www.usdoheem.nl | telefoon 051 246 17 80
In de periode oktober 2021 tot en met april 2022 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. 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 biedt plaats aan acht personen. Tijdig
reserveren is een pré. Het hoofdgerecht voor vanavond is Gevulde kalkoenfilet. Er zijn geen plaatsen meer vrij.
Kijk op www.usdoheem.nl wat u kunt verwachten, wat de mogelijkheden zijn.

Soos
18 december 2021 – It Skûlhoal Soos
e-mail itskulhoal@gmail.com
Vanaf 20:00 uur in It Skûlhoal.
Voor de jeugd in het voortgezet onderwijs.

Klaverjasavond Blue Boys
18 december 2021 – klaverjasclub Blue Boys
website www.vvblueboys.nl
In de voetbalkantine van de Blauwe Kamp.

Kinder Kerk
19 december 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 – Vierde Advent
19 december 2021 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 11:00 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.F. Mol.
Vanaf 12 november 2021 wordt de anderhalve meter regel weer gehanteerd. Vooraf aanmelden is niet nodig. Er
wordt ook niet om een QR-code gevraagd. Per bank moet anderhalve meter afstand worden bewaard,
uitgezonderd voor wie tot hetzelfde huishouden behoort. Er blijft steeds een bank leeg. Bij het binnenkomen en
verlaten van de kerk graag het mondkapje dragen. De gebruikelijke ingang wordt weer in gebruik genomen.

65+ Koffie-uurtje
21 december 2021 – Diaconie
Bauke + Anneke de Jong | telefoon 051 246 16 16
Van 10:00 tot 11:00 uur in De Rank.

Kerkdienst - Kerstnachtdienst
24 december 2020 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Nadere informatie volgt.

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)
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Agenda – december 2021
Kerkdienst – Kerst
25 december 2020 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Nadere informatie volgt.

Kerkdienst – Oudjaarsdienst
31 december 2020 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 19:30 uur in de Doarpstsjerke.
Nadere informatie volgt.

pagina

4

