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Help Pake & Beppe de vakantie door!
Volop activiteiten in Friese musea en archieven tijdens de voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie organiseert Museumfederatie Fryslân samen met de Friese musea en
archieven de 14e editie van ‘Help Pake & Beppe de vakantie door’. Van dinsdag 24 februari tot en
met vrijdag 27 februari worden er volop leuke en leerzame activiteiten georganiseerd voor jong en
oud. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar hebben gratis toegang, op vertoon van een pake of beppe
(of andere volwassene). Een overzicht van alle deelnemende culturele instellingen is te vinden op
de website: www.helppakedevakantiedoor.nl.
Tijdens vakanties logeren kinderen vaak bij hun grootouders of willen de grootouders een leuk dagje
uit met hun kleinkinderen. Voor de pakes en beppes kan het soms moeilijk zijn iets leuks te
bedenken om samen met de kleinkinderen te doen. De Friese musea en archieven spelen hier op in
met ‘Help Pake & Beppe de vakantie door’. Tijdens de voorjaarsvakantie biedt elke deelnemende
instelling diverse activiteiten aan, dat jong en oud op een boeiende wijze in contact brengt met het
cultureel erfgoed in Friesland.
In het Fries scheepvaart Museum te Sneek stroomt het water aan alle kanten het museum uit. De
hele week zijn er waterproeven te doen, is er 2 maal daags een Woestwatertheater en word je
meegesleurd in een enorme draaikolk! Als je weer een beetje droog achter je oren bent kun je ook
nog je eigen minidraaikolk in elkaar knutselen.
Zoals gewoonlijk hebben kinderen deze week gratis toegang op vertoon van pake en/of beppe (of
andere begeleiders).
Openingstijden
Zondag 22 februari
Maandag 23 februari
Dinsdag 24 februari
Woensdag 25 februari
Donderdag 26 februari
Vrijdag 27 februari

12.00- 17.00
10.00-17.00
10.00-17.00
10.00-17.00
10.00-17.00
10.00-17.00
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