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11 maart

NL Doet

Bouwen van een prehistorische
schuilhut.
Vind je geschiedenis leuk en vind je het lekker om
met je handen bezig te zijn? Kom helpen vlechten,
bouwen, rietdak leggen, spinnen, vuur maken,
lekker lunchen!
Opgave: colled-54@home.nl of 06-30779420
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18 maart Den Andel van de Kook

18 maart Den Andel van de Kook

Thema: English Pubfood (3 gangen)
Prijs: €12,50 p.p. Kinderen tot 10 jaar : €5,00
Tijd: 18.00 uur
Graag aanmelden voor 16 maart.
Voor iedereen die eten leuk en lekker vindt en
graag dorpsgenoten wil ontmoeten.
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19 maart De Holm 1 jaar
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26 maart Tutdag voor kinderen
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Van 14.00 - 16.00 uur
Modeshow voor iedereen die het wil zien
om 15.45 uur
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om 15.45 uur

Modeshow in elkaar zetten, nagels lakken,
sieraden maken, haar in de plooi….lekker tutten!
De kleding die op de catwalk wordt getoond, kan
uiteraard ook worden gekocht.
Kosten: €3,00 per kind (opgave voor 23 maart)
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1 april

Stoere kinderenmiddag

Van 14.00 tot 16.00 uur
Tentoonstelling van de gemaakte dingen
om 15.45 uur voor iedereen die dat wil
zien!

Zin om stoere knutseldingen te doen? Met
techniek bezig zijn, stoere dingen voor je fiets
maken of een vuurtje maken….wie wil dat nou
niet.
Kosten: €3,00 per kind (opgave voor 29 maart)

15 april Tussen Kunst en Quiche

Pop-up gym
Openingstijden: woensdagochtend van
10.00 - 11.30 uur
Vrijdag t/m zondag van 12.00 - 17.00 uur
Kosten: € 2,00 per keer of €5,00 per
maand

www.deholm.net

Omdat het vorig jaar zo’n groot succes was….in
de reprise!
Een team deskundigen uit ons eigen dorp en
omstreken zal uw objecten beoordelen…is
het echte Van Gogh of is het toch gewoon
een leuke replica. We hebben deskundigen
op het gebied van glaswerk, aardewerk,
edelmetalen, hout, meubelen,
archeologische vondsten.
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