
America
  Zaterdag 21 april 2018   van 17.00 uur tot 22.00 uur

Heel America op z’n kop!
Verenigingen, mensen met een leuke hobby en instellingen houden open huis. 

De Nacht van het Dorp is een initiatief van Stichting Brood op de Plank en JongNL Limburg Informatie: www.nachtvanhetdorp.nl of www.inamerica.nl



America
Zaterdag 21 april 17.00 uur - 22.00 uur

‘De Nacht van het Dorp’ 
brengt verenigingen, 
instellingen en particulieren
uit America bij elkaar.

Zaterdag 21 april
van 17.00 tot 22.00 uur

Verenigingen, maatschappelijke organi-
saties, instellingen en mensen met een
leuke hobby uit America worden uitge-
daagd om op zaterdagavond 21 april
2018 hun eigen deuren open te zetten
voor de inwoners van hun dorp. Gun uw
dorpsgenoten een kijkje in uw ‘keuken’
tijdens een Open Avond onder de titel:
De Nacht van het Dorp.

Inwoners van America (en omgeving)
worden uitgenodigd een kijkje te komen
nemen en kennis te maken met het veel-
zijdige aanbod uit hun eigen dorp.

Met name de vrijwilligers van verenigin-
gen, organisaties en instellingen zijn wel-
kom en krijgen de kans om van elkaar te
leren. Door in elkaars keuken kijken,
leren ze elkaar beter kennen, wat het 
samenleven in America zal bevor-
deren en een start kan zijn voor 
meer en intensievere samen-
werking. Ook wordt daarmee 
de ruimte geboden om concrete, 
nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen.

De Nacht van het Dorp wordt een onver-
getelijk avond voor iedereen! 

Zou je ook niet willen weten:
• Wat je allemaal moet doen om bij de
beste koersballers van America te be-
horen?

• Wat komt er bij kijken om schilderijen
of keramische kunstwerken te maken?

• Wat moet je doen om een echte bier-
brouwer te zijn?

• Hoe wordt je een topper bij de Fanfare
of de handboogschutterij?

Op donderdag 15 februari vindt om
20.00 uur bij Aan de Brug een informa-
tie-avond plaats voor iedereen die meer
wil weten of mee wil doen.

Info via nachtvanhetdorp@inamerica.nl,
of bij Hay Mulders op 06-21274075.

De organisatie is in handen van Stg. Brood op
de Plank, JN America en JongNL Limburg.


