Agenda – oktober 2022
Expositie ‘Landschappen en bloemen’
t/m oktober 2022 – Sudergemaal
website www.damshus.nl
Van 13:30 tot 16:30 uur.
Op zaterdag en zondag is in het Sudergemaal de expositie van Reinskje Lageveen-Knol te bezichtigen. Schilderijen en beeldhouwwerken.
Het schilderwerk, dat Lageveen-Knol al ruim 25 maakt, is zeer divers. Van landschappen tot een lievelingsdier. Per werk kan de gebruikte
techniek anders zijn. Lageveen-Knol werkt ook in opdracht. Het is niet bij schilderen gebleven. Lageveen-Knol maakt sinds 2008 ook
beeldhouwwerken in speksteen. Lageveen-Knol geeft ook workshops en u kunt haar werk thuis bezichtigen en kopen in Galerie Calima.

Kerkdienst
2 oktober 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 11:00 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. P. Hulshof.
Vóór de dienst, om 10:00 uur, is er koffiedrinken.

Kledingbeurs
9, 10 en 11 april 2022 – Diaconie Doarpstsjerke
e-mail diaconie@doarpstsjerke.nl | Minke Rinzema | telefoon 06 36 04 05 26 | 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.
Van 12:30 tot 14:30 uur kan iedereen op de Kledingbeurs terecht. U betaalt dan € 1,00 per artikel. De opbrengst gaat naar een goed doel.
Wie kleding beschikbaar heeft kan terecht bij bovenvermelde personen. De kleding kan desgewenst worden opgehaald.

Kerkdienst
9 oktober 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger dhr. Tj. de Reus.

65+ Koffie-uurtje
11 oktober 2022 – Diaconie
Bauke + Anneke de Jong | telefoon 051 246 16 16
Van 10:00 tot 11:00 uur in De Rank.

Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster
13 oktober 2022 – De Nijs Beetster
Gerrie Roorda | e-mail gerrie.roorda@ziggo.nl
Kopij aanleveren vóór 18:00 uur.
Dorpskrant De Nijs Beetster wordt doorgaans in de week daaropvolgend op vrijdag verspreid.

Kerkdienst
16 oktober 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger mw. G. van der Meer.

Sluitingsdatum kopij Nieuwsbrief
18 oktober 2022 – Protestantse gemeente
e-mail scriba@doarpstsjerke.nl
Uiterste inleverdatum kopij nieuwsblad. De nieuwsbrief verschijnt op de derde donderdag van de maand.
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Agenda – oktober 2022
Huiskamerrestaurant open
21 oktober 2022 – Huiskamerrestaurant ús Doheem
website www.usdoheem.nl | telefoon 051 246 17 80
In de periode oktober 2022 tot en met april 2023 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 Kalkoenfilet. Er zijn geen plaatsen meer vrij.
Kijk op www.usdoheem.nl wat u kunt verwachten, wat de mogelijkheden zijn.

Wildproeverij
30 oktober 2022 – Restaurant Pier’s Hiem
e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl
Vanaf 16:30 uur ontvangst met jachtbitter en om 17:00 uur komt het wildproeverijbuffet op tafel.
Kosten € 42,50. Deze prijs is inclusief jachtbitter en exclusief dranken. Reserveren kan per e-mail en telefonisch op 051 246 19 00.
Meer informatie leest u hier.
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