Agenda – november 2022
Inloopcafé ‘t Trefpunt - Gezelschapsspel
2 november 2022 – Dorpshuis ’t Trefpunt
Atje de Grouw | mobiel 06 46 51 84 68
Van 14:30 tot 17:00 uur in ‘t Trefpunt.
Gezellig samen een spelletje doen en een praatje maken onder het genot van een kop koffie of thee. Toegang € 4,00.

Dankstondmaaltijd
2 november 2022 – Zendingscommissie van de Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl | Klaske Stob | e-mail klaskestob82@gmail.com | mobiel 06 30 87 14 64
Aanvang 17:30 uur in De Rank.
Voorafgaand aan Dankstond kunt u genieten van een stamppotmaaltijd. Graag vooraf opgeven, uiterlijk op zondag 30 oktober 2022, via de
intekenlijst in de hal van de kerk of per telefoon of e-mail.
Kosten: volwassene € 8,00 kind € 4,00 (gepast betalen). De opbrengst gaat naar een goed doel, dit keer noodhulp in Oekraïne.

Kerkdienst – Dankdag voor Gewas
2 november 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 19:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger dhr. Tj. de Reus.

Lampion knutselen
4 november 2022 – It Skûlhoal Soos
facebookpagina It Skûlhoal | e-mail itskulhoal@gmail.com
Van 13:00 tot 15:00 uur in It Skûlhoal.
Voor de jeugd in groep 1 t/m 4 van de basisschool.
Van 14:40 tot 16:00 uur in It Skûlhoal.
Voor de jeugd in groep 5 t/m 8 van de basisschool.
Opgeven vóór 31 oktober 2022 via e-mail.

Kerkdienst
6 november 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. P. Pit.
Na de dienst is er koffiedrinken.

65+ Koffie-uurtje
8 november 2022 – Diaconie
Froukje Bosma | telefoon 051 246 46 15 37
Mattie van Houten | telefoon 051 246 15 59
Van 10:00 tot 11:00 uur in De Rank.

Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster
10 november 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.

Uitje
12 november 2022 – It Skûlhoal Soos
facebookpagina It Skûlhoal | e-mail itskulhoal@gmail.com
Verzamelen bij in It Skûlhoal. Nadere informatie volgt.
Voor de jeugd vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs.

Kerkdienst
13 november 2022 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. M. Jans.

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)
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Agenda – november 2022
Tienerdienst
13 november 2022 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in De Rank.

Wildproeverij
13 november 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.

Kerkenraadsvergadering
14 november 2022 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 19:30 uur in de Doarpstsjerke.

Sluitingsdatum kopij Nieuwsbrief
15 november 2022 – Protestantse gemeente
e-mail scriba@doarpstsjerke.nl
Uiterste inleverdatum kopij nieuwsblad. De nieuwsbrief verschijnt op de derde donderdag van de maand.

Inloopcafé ‘t Trefpunt – Creatief met papier
16 november 2022 – Dorpshuis ’t Trefpunt
Atje de Grouw | mobiel 06 46 51 84 68
Van 14:30 tot 17:00 uur in ‘t Trefpunt.
Vanmiddag zijn we creatief bezig met papier. Ondertussen maken we een praatje onder het genot van een kop koffie of thee.
Toegang € 4,00.

Huiskamerrestaurant open
18 november 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 Varkenshaas in een jasje. Er zijn geen plaatsen meer vrij.
Kijk op www.usdoheem.nl wat u kunt verwachten, wat de mogelijkheden zijn.

Bespaartips energierekening
19 november 2022 – Krigel doarpskoörporaasje Nij Beets
website www.krigel.nl
Aanvang 13:00 uur in CBS De Arke.

Intocht Sinterklaas
19 november 2022 – Ondernemersvereniging Nij Beets / De Veenhoop + Plaatselijk Belang Nij Beets
website www.nijbeets.info
Aankomst 14:30 uur op het terrein van Openluchtmuseum It Damshûs.
Maar ja, er kan natuurlijk van alles gebeuren… Het blijft spannend. Neemt hij Pieten mee, Zwarte Pieten of anders. We hopen ook dat hij,
àls hij komt, zin heeft in een feestje met alle kinderen. Oh ja, er is ook een kleurplatenactie. Vergeet niet van de kleurplaat iets moois te
maken en tijdens de intocht bij Sinterklaas in te leveren. De kleurplaat is onder andere te krijgen bij de Dagwinkel en Huisartsenpraktijk De
Hoek.

pagina

2

Agenda – november 2022
Vrijwilligersavond & toekomst ‘t Trefpunt
21 november 2022 – Dorpshuis ’t Trefpunt
e-mail trefpuntnijbeets@gmail.com
Inloop 19:45 uur, aanvang 20:00 uur in ‘t Trefpunt.
Avond waarbij het bestuur graag met alle vrijwilligers om tafel wil, met name ook zij die aangegeven hebben zich voor het dorpshuis in te
willen zetten. Het bestuur legt uit wat de bedoelingen en verwachtingen zijn en horen graag de inbreng van de vrijwilligers.
Laat vooraf weten of je komt via bovenstaand e-mailadres.

65+ Koffie-uurtje
22 november 2022 – Diaconie
Grietje Kooyker | telefoon 051 246 16 52
Van 10:00 tot 11:00 uur in De Rank.

Keetfeest
26 november 2022 – Keet Wjirm
Keet Wjirm | @Keetfeestnijbeets (Facebook)
Aanvang 21:00 uur in ‘t Trefpunt.
Met medewerking van Joop Obama and The Presidents en DJ Jeroen v/d Meer. Toegang vanaf 16 jaar. Entree € 10,00.

Kerkdienst
27 november 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger dhr. T.J. van der Wouden.

Wildproeverij
27 november 2022 – Restaurant Pier’s Hiem

EXTRA DATUM

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.

50+ Inloopcafé ‘t Trefpunt – Sinterklaasspel
30 november 2022 – Dorpshuis ’t Trefpunt
Berber Nicolai | mobiel 06 34 76 63 96
Van 14:30 tot 17:00 uur in ‘t Trefpunt.
Bij Sinterklaas horen cadeaus. Graag daarom tijdig opgeven. Uiteraard vieren we Sinterklaas onder het genot van een kop koffie of thee.
Toegang € 4,00.

Algemene Leden Vergadering
30 november 2022 – voetbalvereniging Blue Boys
website www.vvblueboys.nl
Aanvang 20:00 uur in Sportkantine De Blauwe Kamp.

Gemeenteavond
30 november 2022 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Inloop 19:45 uur, aanvang 20:00 uur in De Rank.
Belangrijkste onderwerp van vanavond: presentatie van de nieuwe predikant die per 1 januari 2023, zo is de bedoeling, in onze gemeente
zal beginnen. Tijdens deze avond kunnen leden vragen stellen en er zal worden gestemd. Op 22 november 2022 wordt via een extra
Nieuwsbrief meer informatie met de gemeenteleden gedeeld over de nieuwe predikant. Desgewenst kan binnen vijf dagen na deze extra
Nieuwsbrief bezwaar worden gemaakt tegen de gevolgde beroepingsprocedure bij de voorzitter van de Kerkenraad. Het is niet mogelijk
tegen de nieuwe predikant – de persoon – bezwaar te maken.

pagina

3

