
TEDx 
 
Zo’n beetje een half jaar geleden kwam Edwin Stolp op bezoek  en zei: ‘Ik heb een briljant plan en 
een fantastische club met mensen’. Ok zei ik, wat ben je dan van plan? ‘Wij willen TEDx Den Helder 
gaan organiseren en we willen dat in de Kampanje doen. De plek is bij uitstek geschikt voor een 
eerste editie van een dergelijk inspirerend event’.  
 
Wat is TEDx eigenlijk, vroeg ik? Daar kwam een helder antwoord op. Een event om je te laten 
inspireren, te verrassen en te verbazen door een twintigtal, lokale, regionale en internationale 
sprekers en presentaties, uiteenlopend van aard.   
 
Na even tijd gevraagd te hebben om er over na te denken, want in de Kampanje geldt we doen iets 
goed of we doen het niet, hebben wij na intern beraad er volmondig ja op gezegd.  
 
De club ging voortvarend van start, vol enthousiasme, doorzettingsvermogen en met veel oog voor 
detail. In eerste instantie werden diverse Salons georganiseerd in School 7, op de Texelstroom maar 
ook in de omringende gemeenten. Stuk voor stuk mooie mini events om warm te lopen voor TEDx 
Den Helder met als thema Draw your future, dat plaats vond op 13 februari jl. 
 
Op de zondag voorafgaand aan TEDx Den Helder werd er hard gewerkt aan de voorbereidingen door 
de teams van de Kampanje en TEDx. In de middag werden de eerste sprekers ontvangen voor de 
repetities. Nadat het werk was gedaan was er een gezamenlijk maaltijd om elkaar beter te leren 
kennen.  
 
Maandag 13 februari was het zover, er werden maar liefst meer dan 600 bezoekers ontvangen voor 
deze eerste editie, een gigantisch aantal bezoekers die de hele dag met volle teugen hebben genoten 
van een bijzonder programma en mooie momenten om nieuwe contacten op te doen. Voor diegene 
voor wie de dag nog niet lang genoeg was, dat waren ongeveer 160 bezoekers, werd een comedy 
avond met diner georganiseerd. 
 
Al met al een heel geslaagd initiatief! Mijn complimenten aan iedereen die er aan mee gewerkt 
heeft. Initiatiefnemers op naar de volgende editie.  
 
  


