Agenda – december 2022
Pietenfeest
1 december 2022 – Gymnastiekvereniging Kracht & Vriendschap
website www.kvnijbeets.nl | telefoon 06 12 66 91 81
Van 16:00 tot 17:00 uur voor kinderen t/m 6 jaar.
Van 17:00 tot 18:00 uur voor kinderen vanaf 6 jaar.
Ben je geen lid? Ook dan ben je welkom. Geef je dan op via bovenvermeld telefoonnummer of via de Facebookpagina van K & V.

Kerstbomenverkoop
3 t/m 24 december 2022 – Jan & Hendrika Veenstra
website www.facebook.com/kerstbomennijbeets | telefoon 051 246 12 11
Op maandag tot en met vrijdag van 14:00 tot 20:00 uur en zaterdags van 9:00 tot 17:00 uur op het adres Domela Nieuwenhuisweg 45.
Verkoop van kerstbomen in allerlei soorten en maten, onder andere mooie blauwsparren en ook de ‘gewone’ naaldboom.

Kerkdienst
4 december 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger da. F. Wesseling.
Na de dienst is er koffiedrinken.

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

Kerstguirlande
7 december 2022 – Hobbykeamer
e-mail hobbylys@gmail.com| telefoon 051 246 19 46
Aanvang 19:30 uur in ’t Trefpunt, niet op het adres Geawei 6.
We maken een guirlande. Deze kun je ophangen of neerleggen. Opgeven kan tot 30 november 2022 bij Hendrika, Aaltje of Lys.
Kosten € 20,00. Prijs is inclusief koffie, thee en wat lekkers. Heb je een snoeischaar, neem die dan mee. Voor nadere informatie zoals
materiaal, neem gerust informatie op met Lys Bakker.

Sluitingsdatum kopij De Nijs Beetster
8 december 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
11 december 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.

Wildproeverij
11 december 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.

Tienerdienst
11 december 2022 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in De Rank.
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Agenda – december 2022
Kerstbroodmaaltijd
12 december 2022 – Diaconie
e-mail sakejanny@live.nl | telefoon 06 40 26 97 69 (Janny Bergsma)
Van 16:30 tot 19:00 uur in 't Trefpunt.
Lekker eten met muziek en een verhaal. Voor 65+ uit regio Nij Beets. U bent van harte welkom! Graag vooraf aanmelden, uiterlijk 4
december 2022. Zonodig kunt u worden opgehaald. Kosten: gratis.

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

Oliebollenverkoop
14 t/m 19 december 2022 – 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. Het bestelformulier vindt u ook in
dorpskrant De Nijs Beetster van november 2022. De bestelformulieren worden in de week van 14 t/m 19 december bij u opgehaald. De
oliebollen worden vers afgebakken op 31 december en dezelfde dag tussen 10:00 en 14:00 uur bij u thuisbezorgd.

50+ Inloopcafé ‘t Trefpunt – Kerstgroenworkshop
14 december 2022 – Dorpshuis ’t Trefpunt
Berber Nicolai | mobiel 06 34 76 63 96
Van 14:30 tot 17:00 uur in ‘t Trefpunt.
Toegang € 4,00.

Lezing: ‘Friese Volksverhalen’
14 december 2022 – Openluchtmuseum It Damshûs
website www.damshus.nl
Aanvang 20:00 uur.
Lezing door Tryntsje van der Wal. Vier vertelt in het Fries vier oudere en wat jongere spannende volksverhalen. De vrouw speelt steeds de
hoofdrol. Zij is wanhopig, slim, betoverd of simpelweg ‘anders’. De Duivel en de Dood laten ook van zich horen. De lezing wordt gehouden
in het entreegebouw.
Toegang € 6,00 en is inclusief een kop koffie.

Huiskamerrestaurant open
16 december 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. Er zijn
geen plaatsen meer vrij. Kijk op www.usdoheem.nl wat u kunt verwachten, wat de mogelijkheden zijn.
pagina

Klaverjasavond Blue Boys
17 december 2022 – klaverjasclub Kantine Blue Boys
website www.vvblueboys.nl
Aanvang 20:00 uur in de voetbalkantine van VV Blue Boys op Sportparkt De Blauwe Kamp.
Voor leden en donateurs van VV Blue Boys.

Kerkdienst
18 december 2022 – Protestantse gemeente
website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 11:00 uur in de Doarpstsjerke.
Voorganger ds. J.F. Mol.

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

2

Agenda – december 2022
Kerstproeverij
24 + 25 + 26 december 2022 – Restaurant Pier’s Hiem

EXTRA DATUM: KERSTAVOND

e-mail reserveren@piershiem.nl | website www.piershiem.nl
Vanaf 17:00 uur ontvangst met een amuse. Aanvang 5-gangendiner rond 17:45 uur.
Kosten € 49,25 proeverij volwassene, € 15,00 voor het Kinder Kerst Menu (van 3 tot 12 jaar). Deze prijzen zijn exclusief dranken.
Reserveren kan per e-mail en telefonisch op 051 246 19 00.
Meer informatie leest u hier.

Kerkdienst
31 december 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

website www.doarpstsjerke.nl
Aanvang 9:30 uur in de Doarpstsjerke.
Nadere informatie volgt.

Kerkdienst – Oudjaarsdienst
31 december 2022 – Protestantse gemeente

OOK live te beluisteren via de kerkomroep (hier)

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

In de nacht van Oud & Nieuw is er in Nij Beets ook leven in de brouwerij. Kijk in de Agenda van januari 2023…

pagina

3

