Vier je kinderfeestje op

de Oldehove met taart

Ben jij tussen de 6 en 12 jaar en heb je zin in een bijzonder kinderfeestje voor
jouw verjaardag? Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) organiseert samen
met De taart van Tonny speciale feestjes rondom het thema: de Oldehove!
Je kunt kiezen uit de volgende arrangementen:
1.	Thuis de cadeautjes uitpakken en aansluitend naar de Oldehove voor een leuk programma.
Duur:
1 uur Oldehove
Dagen: ma. t/m za.
Kosten: Oldehove € 26,50 per groep (max. 15 pers.)
2.	Thuis de door De taart van Tonny gemaakte Oldehove-taart eten en
cadeautjes uitpakken. Daarna naar de Oldehove voor een leuk programma.
Duur:
1 uur Oldehove
Dagen: ma. t/m za.
Kosten:	Taart € 36,50 per groep (10-15 pers.) Grotere taarten in overleg
mogelijk
		
Oldehove € 26,50 per groep (max. 15 pers.)
3.	Beginnen bij de Oldehove met een leuk programma.
Daarna een workshop Oldehove-taart maken bij De taart van Tonny.
Duur:
1 uur Oldehove + 2 uur workshop = 3 uur
Dagen: ma. t/m vr.
Kosten: Oldehove € 26,50 per groep (max. 15 pers.)
		
Workshop € 17,00 per persoon (vanaf 6 pers.)

Informatie over arrangementen
-

 rogramma Oldehove (1 uur): Bij de
P
activiteiten wordt rekening gehouden met
verschillende leeftijdsgroepen. De torenwachter vertelt spannende verhalen over
de Oldehove. Je mag de klok luiden en
natuurlijk de toren beklimmen om bovenop van het prachtige uitzicht te genieten.

-	
Workshop Oldehove-taart maken bij
De Taart van Tonny (2 uur): Tijdens het
feestje drink je limonade en snoep je van
hetgeen je maakt. Tussendoor zingen de
gasten voor jou en kun je de cadeautjes
uitpakken. Er hangen slingers en er is een
versierde stoel speciaal voor jou.

Tips voor thuis
-


Knippen
en plakken 1: Maak een gedetailleerde bouwplaat van de Oldehove of
geef deze na afloop van het feestje als cadeautje mee aan jouw vriendjes en vriendinnetjes. Voor € 2,50 te koop bij het HCL.

-	
Knippen en plakken 2: Maak samen
lampionnen van een eenvoudige bouwplaat van de Oldehove. Gratis te verkrijgen
bij het HCL.
-

Schilderen: Wie verft de mooiste Oldehove
op een echt schilderdoek? Koop canvasdoeken, kwasten en verf bij hobby speciaal
zaak, Xenos, Action, etc.

-	
Cadeautje: Geef een speldje van de
Oldehove als cadeautje mee naar huis.
Voor € 1 te koop bij het HCL.
Boekingen en vragen
Neem contact op met Historisch Centrum Leeuwarden, historischcentrum@leeuwarden.nl,
058 - 233 23 50
Websites
www.historischcentrumleeuwarden.nl, www.detaartvantonny.nl, www.oldehove.eu

