Agenda – augustus 2022
Expositie ‘Uitbundig, ingetogen. Robuust, subtiel’
t/m augustus 2022 – Sudergemaal
website www.damshus.nl
Van 13:30 tot 16:30 uur.
Op zaterdag en zondag is in het Sudergemaal de expositie van Fransje Versloot te bezichtigen. De schilderijen van Versloot weerspiegelen
het leven, het gevoel van de schilderes. Als Versloot aan een schilderij begint heeft ze geen idee hoe wat resultaat moet zijn. Het atelier is
gevestigd in een oude fabriek van Douwe Egberts in Joure. Tijdens het schilderen is muziek een onmisbare factor. Dat helpt Versloot bij het
maken van haar creaties. Schilderen met de kwast komt minder vaak voor. Ze gebruikt liever spatels en rollers. Het werk van Versloot is
inmiddels over de hele wereld verspreid.

Kerkdienst
7 augustus 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J. van der Veen.
Na de dienst is er koffiedrinken.

Turfvaartdagen
13 + 14 augustus 2022 – Openluchtmuseum It Damshûs + Stichting Oude Schepen Turfroute
website www.damshus.nl
Aankomst schepen tussen 12:00 en 14:00 uur.
Authentieke oude schepen die vroeger werden ingezet in de turfwinning zijn in het kader van de Turfdagen onderweg van Appelscha naar
Leeuwarden en overnachten in Nij Beets. Deze dagen doet een konvooi van deze schepen het Openluchtmuseum aan. Daarvoor moeten ze
door het, speciaal voor de turfwinning gegraven, Polderhoofdkanaal. Enkele schepen komen via de Doeke Rollemasluis in het water op het
museumterrein te liggen. ’s Middags en ’s avonds en de volgende dag zijn de schepen te bezichtigen. Tijdens het weekend wordt een vlot
van boomstammen gebouwd. De boomstammen liggen al enkele jaren achter het museumterrein bij de Geawei.
Maandag 15 augustus om 9:00 uur vaart het konvooi naar Gorredijk. Eindbestemming is Appelscha.

Kerkdienst
14 augustus 2022 – 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.

Uiterste aanmelddatum Beachvolleybaltoernooi
16 augustus 2022 – Beachvolleybal
telefoon 051 246 18 62 | e-mail pj.nauta@ziggo.nl
Opgeven voor het toernooi kan tot vandaag 18:00 uur.
Het Beachvolleybaltoernooi wordt dit jaar op 27 augustus 2022 op Sportpark De Blauwe Kamp gehouden. In de A-poule telt een team drie
spelers (beachvolleybalregels), in de B-poule vier spelers (zaalvolleybalregels). Elk team moet minimaal één vrouw tellen. Een team van
alleen vrouwen kan ook. Opgave per team is mogelijk, individuele opgave ook. De kosten per team bedragen € 15,00.
Of het toernooi wordt afgesloten met een barbecue is nog niet bekend.

Kerkdienst
21 augustus 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. R. Tuitman.

Spelweek Nij Beets
22 t/m 25 augustus 2022 – Spelweek Nij Beets
website www.despelweek.nl | facebookpagina SpelweekNijBeets | e-mail spelweeknijbeets@hotmail.com
Voor alle kinderen in groep 4 t/m 8 van de basisschool.
We bouwen er dit jaar weer op los. En we gaan nog meer vette dingen doen. Kortom, een week boordevol leuke en gezellige activiteiten
voor ons kinderen. De beste week van de zomervakantie!
Nog even en je ontvangt via school enzo informatie en dan kun je je opgeven. Meedoen is niet gratis. We zijn nog bezig alles te organiseren
en ook de prijs moeten we nog bespreken. Nog even geduld dus.
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Stoppeldei
27 augustus 2022 – Risping + Openluchtmuseum It Damshûs
websites www.damshus.nl + www.risping-nijbeets.nl
Van 10:00 tot 17:00 uur op het museumterrein.
Jaarlijks oogstfeest met vele oude tractoren, andere (stoom)machines en andere paardenkrachten. Verschillende ambachten worden
beoefend en er is een streekmarkt met onder meer kaas, jams en gerookte paling – alles uit de eigen regio.

Beachvolleybaltoernooi
27 augustus 2022 – Beachvolleybal
telefoon 051 246 18 62 | e-mail pj.nauta@ziggo.nl
In de middag op Sportpark De Blauwe Kamp.
Voor de 22e keer wordt het toernooi gehouden. Verdere informatie, zoals over opgave – ook voor de barbecue – zie de vermelding op 16
augustus 2022.

Kerkdienst
28 augustus 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger dhr. L. van der Ven.

Verrassingssluitingsfeest
28 augustus 2022 – Zwembad De Blauwe Kamp
website www.zwembaddeblauwekamp.webklik.nl | e-mail deblauwekamp@gmail.com
Van 14:00 tot 16:00 uur.
Het zwembadseizoen wordt in stijl afgesloten met een mooi feest.

Hondenzwemmen
29 augustus 2022 – Zwembad De Blauwe Kamp
website www.zwembaddeblauwekamp.webklik.nl | e-mail deblauwekamp@gmail.com
Aanvang 19:30 uur.
Zo, de baasjes hebben nu maandenlang van het heerlijke heldere zwemwater kunnen genieten en nu is de beurt aan ons, trouwe
viervoeters. Uiteraard hoeven wij viervoeters daar niet voor te betalen.
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