
2021

Onvergetelijke 
Zomerweken Beijum

Onvergetelijke 

Zomerweken

Beijum 

2021

 voor jong en oud!

Zomer in Beijum



Doe mee met MOVE!
Bij dit project van S�ch�ng Move komen kinderen met getrainde studenten op één middag samen 
in ac�e voor een ander. Denk bijvoorbeeld aan een afval-opruimdag of complimentjes uitdelen 
aan wijkbewoners.

Knutselkeet

Sport en spel

Bij het Trefpunt op 15, 22 en 29 juli, 5 en 12 augustus van 14.00 - 16.00 uur

Picknick middag 
Samen eerst hapjes met elkaar maken en daarna dit gezellig met elkaar opeten.

Opgave verplicht: recep�e@trefpuntbeijum.nl

Toch nog een klein beetje Spel en Spijkerweek

Elke week een ander spel, laat je verrassen!

Bij het Trefpunt voor kinderen van 9-12 jaar op maandag 9 augustus van 10:00 tot 12.30 
uur en van 13.30 -16:00 uur

Dinsdag 17 augustus van 12.00 - 15.30 uur bij het Trefpunt

De Knutselkeet is een mobiele werkplaats. Ingericht met moderne gereedschappen en machines. 
Te gebruiken voor oud en jong voor kunst educa�eve en technische projecten. Vanuit de keet 
worden kwalita�ef hoge en verrassende workshops gegeven door kunstenaars. Want bezig zijn 
met iets creëren en kunst verbreedt je blik op de wereld!

Opgave marieke.wijninga@ggd.groningen.nl

Opgave bij recep�e@trefpuntbeijum.nl

Dinsdag 20 juli van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt

Monkey Moves

Maandagochtend 19 juli van 10.00 - 10.45 uur bij het Trefpunt

Opgave bij recep�e@trefpuntbeijum.nl

Leer wat circustrucjes van Circus Santelli

Santelli

Met aandacht voor vele circustechnieken creëren we samen met jou bijzondere ervaringen waarbij 
je niet alleen je lichaam traint om sterk en vitaal te worden maar waar je ook groeit op sociaal vlak 
door de vele samenwerkingen waarin plezier, veiligheid en vertrouwen centraal staan.

Lekker bewegen voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar

We nodigen je van harte uit om je aan te sluiten bij het leukste circus van Nederland!

Bij het Trefpunt op woensdag 18 augustus van 14.00 - 16.00 uur

Donderdag 22 juli van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt

 Opgave bij recep�e@trefpuntbeijum.nl

Typ een Brief

BMX
Elke week lekker gaan bmx-en
Vanuit het Trefpunt vertrekken we op donderdagmiddag 15, 22, 29 juli en 5, 12 en 19 
augustus van 14.00 - 16.00 uur

Bob popcorn

Opgave verplicht: m.zan�ngh@forum.nl

Opgave verplicht: m.zan�ngh@forum.nl

Donderdag 15 juli van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt

Woensdag 21 en 28 juli, 4 augustus van 19.00 – 21.00 uur bij het Trefpunt

 Opgave verplicht: recep�e@trefpuntbeijum.nl
Woensdag 18 augustus:   BBQ  van 17.00 – 21.00 uur bij het Trefpunt, 

Afsluitende ac�viteit: Waterspektakel

Elke week kan je met je kleedje komen en je spulletjes verkopen

Bij het Trefpunt op donderdag 19 augustus van 14.00 – 16.00 uur

Kinderrommelmarkt

Soosavonden

Bij het Trefpunt, 16, 23 en 30 juli, 6, 13 en 20 augustus van 14.00 - 16.00 uur

Lekker chillen en relaxen bij de soos voor 12 tot 18 jaar

Woensdag 11 augustus:  JUMP-XL van 19.00 - 21.00 uur.

Donderdag 19 augustus van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt

Moppen Trommel

Opgave verplicht: m.zan�ngh@forum.nl

Donderdag 29 juli van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt

Vertelstenen

Opgave verplicht: m.zan�ngh@forum.nl

Opgave verplicht: m.zan�ngh@forum.nl

Schaduwtheater
Donderdag 5 augustus van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt

Opgave verplicht: m.zan�ngh@forum.nl
Donderdag 12 augustus van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt
Muizenhuis

Het Trefpunt is elke dag geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op het terras kunt u gezellig zi�en voor een kopje koffie met appelgebak, een tos� of een 
drankje. Elke dinsdag, woensdag en donderdag kunt u bij ons aanschuiven van 12.00 – 13.30 uur voor een vers kopje soep of een lekker belegd broodje. Naast het terras is Sport en 
Spelmateriaal aanwezig, ook hebben wij grote lego-blokken waar de kinderen mee kunnen spelen.

Activiteiten bij het Trefpunt:

Z r m do o am g Je r er a up m g 

Buitenbioscoop:                                                                                                                                     
Elke week een andere leuke film. Neem zelf een stoel of kleedje mee.
Bij het Trefpunt op maandag aanvang 19.00 uur:

Maandag 12 juli  : 'Detec�ve Picachu'    9+

Woensdag 4 augustus van 14.00 – 16.00 uur voor kids tot 12 jaar bij het Trefpunt

Samen met een kunstenaar ga je samen een groot schilderij maken met penselen en verf.

Vrijdag 6 augustus van 12.00 - 16.00 uur

Gedichtenposter maken Noordwoord + Poëzie paleis 
Onder leiding van een enthousiaste, inspirerende dichter schrijven kinderen tussen 6 en 14 hun 
eigen gedicht. Onderwerpen kunnen we vooraf vaststellen, maar de workshopgever kan ook 
onderwerpen aandragen. Het maken van een gedicht kan op verschillende manieren: - Ze gebruiken 
hun bestaande woordenschat (doel: gedachten verwoorden, le�en op klank) - Ze hergebruiken 
bestaande gedichten, die ze omvormen naar een nieuwe tekst (doel: lezen van een gedicht, 
verrijking woordenschat) Vervolgens maken ze onder leiding van een illustrator een poster van het 
gedicht. Het resultaat gaat op de foto en mag daarna mee naar huis, om te showen aan vriendjes 
en familie en natuurlijk op te hangen.

Het schilderij wordt opgehangen ergens in de wijk beijum, misschien wel in het trefpunt! 

Opgave verplicht: recep�e@trefpuntbeijum.nl

Woensdag 4 augustus van 19.00 – 21.00 uur voor jongeren vanaf 12 jaar bij het Trefpunt

De Voice Workshop met Sandy

Opgave verplicht: recep�e@trefpuntbeijum.nl

Onder leiding van zangdocent en eerdere deelnemer uit het tv programma de voice gaan kinderen 
en jongeren hun favoriete song, goed leren zingen.
Misschien wil je ook optreden, dan gee� Sandy je �ps.

Schilderij maken

Deelnemers maken in deze  workshop kennis met ar�s�eke Graffi� waarbij er een eigen le�er of 
ontwerp wordt gemaakt. Straight le�ers, strakke outlines en wildstyles zijn termen die worden 
aangeleerd om het eigen ontwerp op de juiste manier graffi� te spuiten.

Woensdag 21 juli van 14.00 – 16.00 uur voor kids tot 12 jaar bij het Trefpunt 

Dinsdag 13 juli van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt
Opgave verplicht: recep�e@trefpuntbeijum.nl

Maandag 16 augustus : 'Janneman Robinson en Poeh'    AL

T-shirt bedrukken met Marieke Keuken

Maandag 9 augustus : 'Sonic the Hedgehog'     9+ 

Maandag 26 juli  : 'Oorlogswinter'      12+
Maandag 19 juli  : 'Wickie de Viking en het Magische Zwaard'          AL

Je kunt je eigen T-shirt bedrukken met sjablonen, houten drukle�ers (voor tekst) en eigengemaakte 
stempels. Ik neem verschillende maten t-shirts mee en heel veel kleuren verf, zelfs goud en zilver! 
Zo kun je maken wat jij leuk vindt. Bijvoorbeeld een kussensloop over dieren, ijsjes of muziek. 
Kinderen zijn vaak zo trots dat ze de volgende dag hun t-shirt aantrekken

Maandag 2 augustus : 'Frozen 2'     AL

Graffi� met Urban House

Elke Woensdag Springkussen Fes�jn:

Vrijdag 13 augustus van 12.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt

voorstelling 2-8 jaar
Ella haalt al haar treuzeltrucjes uit de kast om maar niet te hoeven slapen; knuffel kwijt, dorst, nog 
even spelen.. “Mama, nog één boekje.., een liedje dan? Zou haar moeder er in trappen? Waarom 
gaat ze niet rus�g dromen over wat er morgen staat te gebeuren?

Opgave verplicht: recep�e@trefpuntbeijum.n

Treuzelkont'  2020 

Dinsdag 17 augustus van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt

Opgave verplicht: recep�e@trefpuntbeijum.nl

Elke week een ander springkussen of a�ribuut

Theatervoorstelling en Workshop van Theater Pannenkoek

Bij het Trefpunt op 14, 21, 28 juli en 4, 11 en 18 augustus van 14.00 – 16.00 uur

Dinsdag 27 juli van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt

Woensdag 21 juli van 19.00 – 21.00 uur voor jongeren vanaf 12 jaar bij het Trefpunt

Jongleren met Muziek van Ballore

Djembé

Opgave verplicht: recep�e@trefpuntbeijum.nl

Lekker leren trommelen met elkaar

Woensdag 28 juli van 14.00 – 16.00 uur bij het Trefpunt
Opgave verplicht: recep�e@trefpuntbeijum.nl

Ballore bundelt de krachten van folkmuzikant Erik de Jong en jongleur en theatermaker Guido van 
Hout. Zij maken originele beeldconcerten geïnspireerd op vergeten volksmuziek. Daarin voegen zij 
elementen van dans, muziek, theater en circus op een unieke manier samen. Het instrumentarium 
bestaat uit accordeon, Ierse trom, fluit, en bijzondere instrumenten die je bespeeld door er mee te 
jongleren. Ballore is de naam van het duo, en tegelijk ook de �tel van het eerste beeldconcert. 
Ballore is geschikt voor een publiek van alle lee�ijden en zowel een lust voor het oor als voor het 
oog.

Opgave verplicht: recep�e@trefpuntbeijum.nl



Activiteiten van B-Slim

Grunopark

Opgave verplicht: m.peters@hvdsg.nl

Woensdag 21 juli 12.00 - 14.00 uur, voor alle lee�ijden
Woensdag 11 augustus 15.00 - 17.00 uur, alle lee�ijden

Woensdag 14 juli van 14.00 – 17.00 uur bij Kardinge, voor alle lee�ijden

Vrijdag 16 juli van 14.00 - 16.00 uur, 10 - 16 jaar

Voetgolf Pitch&Pu� Kardinge
Vrijdag 30 juli van 14.00 - 17.00 uur, 10-16 jaar

@the beach

Instuif, rondom Sporthal Beijum

Opgave verplicht: m.peters@hvdsg.nl

Vanaf het Trefpunt op donderdag 5 augustus van 14.00 – 16.00 uur en
dinsdag 17 augustus van 14.00 – 16.00 uur. 

Beijum on Wheelz
Dit is een route door de wijk die de kinderen op eigen fiets, step, skeelers kunnen doen of 
ze kunnen stepjes lenen van Bslim. Ga je mee!

Outdoor Kids

Bij OERR in Kardinge op woensdagmiddag, 

  4 - 7 jaar van    8-12 jaar van

Activiteiten bij OERR

Lekker outdoor sporten, spelen, bewegen en gezond zijn. 

  15.00 - 16.00     16.30 -17.30

14 juli  Estafe�e + crea�ef met Groente Levend Mario Kart + Groente Kennisspel

28 juli  Fotospeurtocht + pluktuin   Jachtseizoen + pluktuin 

30 juni   OERR Kennismaking  OERR Kennismaking en Vlaggenroof

18 augustus Special Training   Special Training

11 augustus Kill the Hill + fruitwater maken Kill the Hill + fruitwater maken

21 juli  Olympische Spelen  Olympische Spelen

7 juli  Opdrachtenspeurtocht  Expedi�e Robinson

4 augustus OERR Modderbad  Levend Stratego

Door de bijzondere omstandigheden waar we helaas allemaal mee te maken hebben, hebben wij getracht om een programma deze zomer voor de wijk te maken die erg leuk is en niet 
veel kost.

Z r m a no o a sm g V se r o er a l np m w e 

Het Heerdenhoes is elke dag geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op het terras kunt u gezellig zi�en voor een kopje koffie met appelgebak, een tos� of een 
drankje. Elke dinsdag, woensdag en donderdag kunt u bij ons aanschuiven van 12.00 – 13.30 uur voor een vers kopje soep of een lekker belegd broodje. 

Activiteiten bij het Heerdenhoes:

Het plein leent zich er uitermate goed voor; Jeu de Boule. Wij hebben de ballen die u 
kunt halen bij de bar en dan gezellig met elkaar een spel spelen.

Filmmiddag

De cursus is 3 x op donderdag 15, 22 en 29 juli van 13.00 tot 15.30 uur

Terras-Bingo

Van 10.00 - 10.45 rus�g wandelen met na afloop een kopje koffie
Van 11.00 - 11.45 spor�ef wandelen met na afloop een kopje koffie

Broodjes met een eitje, kopje koffie of thee, diverse beleg en een glaasje Jus d'orange

Bordspelletjes middag

Elke donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. 

Opgave via info@heerdenhoes.nl
De kosten zijn € 2,00 per les

Lekker buiten op het terras bingo spelen. Vanaf 14 juli elke woensdag om 14.00 uur.
Kleine inleg, € 2,00 en leuke kleine prijsjes. Let op: Vol = Vol
Woensdag 14, 21, 28 juli, 4 en 11 en 18 augustus vanaf 14.00 uur 

Wandelen met Charlo�e van Sportwijk Beijum
Loop gezellig mee. We gaan lekker wandelen in de buurt. Beijum en omstreken zijn zo 
mooi dat moeten we gaan bekijken.
Dinsdag 3 en 10 augustus en donderdag 5 en 12 augustus.

Ontbijt
Elke dinsdagochtend kan je ontbijten in het Heerdenhoes voor € 2,50 

13, 20 en 27 juli en 3 en 10 en 17 augustus van 9.30 tot 11.00 uur.

Vind je het leuk om in gezelschap een spelletje te spelen, dan kan bij ons. We hebben van 
alles en nog wat; scrabbel, rummikub, keezenspel, Ticket to ride, Pim pam pet…

Vrije inloop

Jeu de Boule

De cursus is 4 x, op maandag 12 juli, woensdag 14 juli, maandag 19 juli en woensdag 21 
juli van 14.00 tot 16.00 uur.

Al�jd al eens impressionis�sch willen schilderen, dan is dit je kans. Wij bieden een cursus 
schilderen aan door kunstenaar Wil Mazeland. Bij mooi weer schilderen we buiten, als 
het regent binnen en dan volgens de coronaregels.

De kosten zijn € 2,00 per les
Opgave via info@heerdenhoes.nl

Lekker met elkaar buiten schilderen. We verzamelen bij het Heerdenhoes en zoeken een 
mooi plekje in de wijk om te gaan schilderen. Bij regen zoeken we natuurlijk een 
beschu�e plek of gaan we naar binnen.

Zomer schildercursus door Wil Mazeland, 4 x

Zomer schildercursus door Marijke Langius, 3 x

Elke dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur een leuke film voor volwassenen.

Vrije inloop

Laat je verrassen en kom lekker langs. 
Dinsdag 13, 20 en 27 juli, 3, 10 en 17 augustus om 14.00 uur

Activiteiten bij De Bron

Zondag 11 juli  : ' Innerlijke reis'    

Zondag 25 juli  : ' Laatste reis' 

De diensten zijn (digitaal) mee te vieren via de website van de Bron www.pkndebron.nl en 
www.kerkdienstgemist.nl.  

De weg naar binnen, op de maandagavond van 20.00 tot 21.00.

Op weg met de Bron:

Vogelexcursie, erop uit 
Woensdag 21 juli en donderdag 5 augustus van 19.30 tot 21.30 uur.

Medita�e

We gaan langzamerhand weer uit de lockdown. Onze huizen weer uit en op weg. De een gaat 
reizen de ander gaat in zijn of haar eigen buurt op pad.
Ook vanuit de Bron willen we wat aanbieden in de zomerperiode. Het is  een proeverij van 

We zijn nog aan het kijken of we nog een Avondconcert met (Jiddische) reisliederen kunnen 
organiseren. ook willen we nog wat voor kinderen gaan oppakken. Mogelijk ook nog een 
schilderworkshop en mogelijk -s�lte- en aandachtscentrum open om een kaarsje aan te steken 
voor iemand of iets in je gedachten en de mogelijkheid tot een gesprek. 

12 juli Medita�e in de natuur, 26 juli Groepsmedita�e, 9 augustus Klankschaalmedita�e

Hou ook onze website in de gaten voor het actuele aanbod.

wat je het komende seizoen van ons kan verwachten.

Zondag 1 augustus : ' Vlucht' 

Opgave: contact.pkndebron@gmail.com

Zondag 15 augustus : ' Thuisreis' 

Zondag 18 juli  : ' Hemelreis'

Zondag 8 augustus : ' Zendingsreis' 

De zomerdiensten hebben als thema reizen. Even op een rij; 

Zondag 22 augustus : ' Pelgrimage'       

A�aalmaal�jd 

In Bij Bosshardt kun je terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, een smakelijke 

Activiteiten bij Bij Bosshardt

maal�jd of voor 'gewoon' eens een ander gezicht. Er voor elkaar zijn staat centraal in Bij 
Bosshardt. 

Neem je zelf een bakje mee?

Vrijdag    10.30 – 13.00uur,   vrije inloop voor koffie en thee 
Dinsdag:   10.30 – 13.00uur,   vrije inloop voor koffie en thee 

We bereiden en hoofdgerecht en toetje voor €3. Je kan deze a�alen tussen 13.00 – 13.30uur. 

Maandag:  12.00 – 15.00uur,  vrije inloop voor koffie en thee 

Elke maandag bereid onze kok een heerlijke warme maal�jd om af te halen. 

Opgeven via  of 06-25134389.ammarens.blom@legerdesheils.nl



Wij-Beijum:  tel: 06 - 554 655 82marcel.aarts@wij.groningen.nl
Trefpunt:  tel: 050 - 542 28 07 ofrecep�e@trefpuntbeijum.nl
Voor meer informa�e kunt u contact opnemen met: 

Datum Dag Tijd Activiteit Plaats Aanmelden

30-6-2021 woe 15:00-17:30 Outdoor Kids OERR

7-7-2021 woe 15:00-17:30 Outdoor Kids OERR

12-7-2021 ma 19:00-22:00  Filmavond (Detective Picachu 9+) Trefpunt

13-7-2021 di 14:00-16:00  T-Shirt bedrukken Marieke Keuken Trefpunt receptie@trefpuntbeijum.nl

14-7-2021 wo 14:00-16:00  Springkussenfestijn Trefpunt

14:00-17:00 At The Beach Kardinge

15:00-17:30 Outdoor Kids OERR

15-7-2021 do 14:00 -16:00  Sport & Spel Trefpunt

14:00 -16:00 BMX Trefpunt

14:00 -16:00 Bob Popcorn -  Forum Trefpunt m.zantingh@forum.nl

16-7-2021 vr 12:00-16:00 Kinderrommelmarkt Trefpunt

14:00 -16:00 Grunopark

19-7-2021 ma 10:00-12:00  Monkey Moves Trefpunt Marieke.Wijninga@ggd.groningen.nl

19:00-22:00  Filmavond (Wickie de Viking en het Magische Zwaard AL) Trefpunt

20-7-2021 di 14:00-16:00  Picknickmiddag Trefpunt receptie@trefpuntbeijum.nl

21-7-2021 wo 12:00-14:00 Instuif, rondom Sporthal Beijum Sporthal Beijum

14:00-16:00  Springkussenfestijn Trefpunt

14:00-16:00 Graffiti Urban House Trefpunt receptie@trefpuntbeijum.nl

15:00-17:30 Outdoor Kids OERR

19:00-21:00  Jeugdsoos | Graffiti- Urban House Trefpunt receptie@trefpuntbeijum.nl

22-7-2021 do 14:00-16:00  Sport & Spel Trefpunt

14:00-16:00 Typ een brief- Forum Trefpunt m.zantingh@forum.nl

14:00-16:00 BMX Trefpunt

23-7-2021 vr 12:00-16:00 Kinderrommelmarkt Trefpunt

26-7-2021 ma 19:00-22:00  Filmavond (Oorlogswinter 12+) Trefpunt

27-7-2021 di 14:00-16:00  Ballore- Jongleren met Muziek+- workshop. Trefpunt receptie@trefpuntbeijum.nl

28-7-2021 wo 14:00-16:00  Springkussenfestijn Trefpunt

14:00-16:00 Djembe Trefpunt receptie@trefpuntbeijum.nl

15:00-17:30 Outdoor Kids OERR

19:00-21:00  Jeugdsoos Trefpunt

29-7-2021 do 14:00-16:00  Sport & Spel Trefpunt

14:00-16:00 BMX Trefpunt

14:00-16:00 Moppen Trommel- Forum Trefpunt m.zantingh@forum.nl

30-7-2021 vr 12:00-16:00 Kinderrommelmarkt Trefpunt

14:00-17:00 Voetgolf Pitch&Putt Kardinge Kardinge

2-8-2021 ma 19:00-22:00  Filmavond (Frozen 2 AL) Trefpunt

3-8-2021 di 14:00-16:00 Sport en Spel Trefpunt

4-8-2021 wo 14:00-16:00  Springkussenfestijn Trefpunt

14:00-16:00 Workshop de The Voice - Sandy Trefpunt receptie@trefpuntbeijum.nl

15:00-17:30 Outdoor Kids OERR

19:00-21:00  Jeugdsoos-The voice Sandy Trefpunt receptie@trefpuntbeijum.nl

5-8-2021 do 14:00-16:00  Sport & Spel Trefpunt

14:00-16:00 Schaduwtheater- Forum Trefpunt m.zantingh@forum.nl

14:00-16:00 Beijum on Wheelz Trefpunt

14:00-16:00 BMX Trefpunt

6-8-2021 vr 12:00-16:00 Kinderrommelmarkt Trefpunt

14:00-16:00 schilderij maken Trefpunt receptie@trefpuntbeijum.nl

9-8-2021 ma 10:00-16:00 Move Trefpunt receptie@trefpuntbeijum.nl

19:00-22:00  Filmavond (Sonic the Hedgehog 9+) Trefpunt

10-8-2021 di 14:00-16:00 Sport en Spel Trefpunt

11-8-2021 wo 15:00-17:00 Instuif, rondom Sporthal Beijum Sporthal Beijum

14:00-16:00  Springkussenfestijn Trefpunt

15:00-17:30 Outdoor Kids OERR

19:00-21:00 Jeugdsoos | JumpXL Trefpunt receptie@trefpuntbeijum.nl

12-8-2021 do 14:00-16:00 Sport & Spel Trefpunt

14:00-16:00 Muizenhuis- Forum Trefpunt m.zantingh@forum.nl

14:00-16:00 BMX Trefpunt

13-8-2021 vr 12:00-16:00 Kinderrommelmarkt Trefpunt

14:00-16:00 gedichtenposter maken Noordwoord + Poëzie paleis Trefpunt receptie@trefpuntbeijum.nl

16-8-2021 ma 19:00-22:00  Filmavond (Janneman Robinson en Poeh AL) Trefpunt

17-8-2021 di 12:00-15:30 Knutselkeet Trefpunt

14:00-16:00 Theatervoorstelling en workshop- theaterpannekoek Trefpunt receptie@trefpuntbeijum.nl

14:00-16:00 Beijum on Wheelz Trefpunt

18-8-2021 wo 14:00-16:00  Springkussenfestijn Trefpunt

14:00-16:00 Santelli Trefpunt receptie@trefpuntbeijum.nl

15:00-17:30 Outdoor Kids OERR

17:00-21:00  Jeugdsoos | BBQ Trefpunt receptie@trefpuntbeijum.nl

19-8-2021 do 14:00-16:00 Afsluiting met Waterspektakel Trefpunt

14:00-16:00 Vertelstenen- Forum  Trefpunt m.zantingh@forum.nl

14:00-16:00 BMX Trefpunt

20-8-2021 vr 12:00-16:00 Kinderrommelmarkt Trefpunt
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