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Zaterdag 26 oktober    17.00 uur - 22.00 uur

Nacht van het Dorp 2019

Helden Dorp heeft grootse plannen 
op 26 oktober 2019. Op die dag wordt 
in Helden de tweede “Nacht van het dorp”
georganiseerd. De bedoeling is dat 
iedereen, jong en oud, meedoet op 
zijn eigen manier. Het moet een onver-
getelijke avond worden voor iedereen! 

Zou U ook niet willen weten:
• Wat de status is van het raceteam na de
brand in 2018?

• Hoe maak je van een boomstam een
mooie tafel of gitaar.

• Wat “tangle” is?
• Wat komt er bij kijken om schilderijen of
keramische beelden te maken? 

• Wat moet je doen om een echte zorg-
boerderij te zijn?

• Hoe groot een miniatuurhuisje is op de
schaal van 1 op 12?

Wat is de Nacht van het Dorp?
Het is eigenlijk eenvoudig een avond voor
iedereen en georganiseerd door iedereen.
De bedoeling is dat de verenigingen en 
bedrijven op die avond zich zelf presen-
teren en open zijn voor bezoekers, zoveel
mogelijk iedereen in zijn eigen “huis”.
Door deze open huis avond gemeenschap-
pelijk te organiseren, komen niet enkel 
de bekende gezichten: leden en werk-
nemers, ouders, familie en bekenden,
maar ook onbekende U bezoeken.
Mensen die normaal je deur voorbij
lopen of die de drempel te hoog
vinden, zullen die avond waar-
schijnlijk wel aankomen. 

Kers op de taart
En dan is er natuurlijk nog een
derde categorie, naast verenigin-
gen en bedrijven. En dat zijn de
vele talenten, die ons dorp rijk is. 

Gewone mensen die iets verzamelen, 
iets maken of iets kunnen, wat meestal 
verborgen blijft achter de voordeur van
hun huis. Dat zijn mensen met speciale
hobby’s en vaardigheden, die voor die ene
avond hun deur openen om gasten te 
ontvangen. 
Zo delen zij hun hobby met iedereen, 
die maar langs wil komen. Zij zijn de 
onbekenden, de verrassende deelnemers
aan de Nacht van het Dorp. 

26 Oktober 2019
Zet deze dag alvast in je agenda. En vertel
het door aan familie, vrienden en kennis-
sen. Het wordt een verrassende en 
geweldige avond, als zoveel mogelijk 
mensen deelnemen. Ook mensen van 
buiten de Heldense gemeenschap zijn van
harte welkom. In 2016 waren er meer dan 
2.500 bezoekers. Zorg dat je er dit jaar 
ook bij bent. Afsluiting vindt plaats in 
het Kerkeböske omlijst met muziek en 
een tombola.



  Zaterdag 26 oktober 2019     van 17.00 uur tot 22.00 uur


