
Dromen over een mooier enschoner Den Haag
Komnaar de HK1000 Warming-up

Den Haag, 29 mei 2015 - Op zaterdag 13 juni 2015 organiseren we in Buurthuis De
Mussen deHK1000 Warming-up. Die middag vertellen 100 bewoners en ondernemers
wat hundromen en ideeën zijn voor een mooier, schoner, leefbaarder en duurzamer Den
Haag. Tijdens deze Warming-up vertellen we ook hoe we de rest van de stadwillen
betrekken bij het realiseren van onze grote droom, de Haagse Krach 1000:een dag
waarop duizend bewoners en ondernemers hun dromen en ideeën delen vooreen
mooier en schoner Den Haag.

Droomt u weleens over een (nog) mooier enschoner Den Haag? En wilt u uw dromen en
ideeën delen met andere journalisten?Kom dan naar de HK1000 Warming-up. Aansluitend
kunt u luisteren naar de dromenen ideeën van de 100 andere deelnemers en hen interviewen.

ProgrammaHK1000 Warming-up op zaterdag 13 juni 2015:

13.30 Ontvangstdeelnemers

14.00 Welkomstwoorden HK1000-café

15.30 Pauze

Ontvangstpers

15.45 HK1000-gesprek

Perstafel

16.30 Presentatieresultaten gesprekken + matchmaking

17.30 Borrel+ hapjes

Mogelijkheidom deelnemers te interviewen

18.30 Einde



Locatie: BuurthuisDe Mussen, Hoefkade 602 in Den Haag

HaagseKrach 1000

Wij - een alsmaar groeiendegroep initiatiefnemers, vrijwilligers en enthousiastelingen - geloven
datmensen de drijvende kracht zijn achter de duurzame ontwikkeling van Den Haag.Dat is
Haagse Krach. Daarom zijn wij bezig met de organisatie van de Haagse Krach 1000, die eind
oktober zal plaatsvinden. De HK1000 iseen dag waarop 1000 gelote bewoners en
ondernemers bij elkaar komen om hundromen en ideeën voor de stad uit te wisselen. En om
projectplannen temaken om deze ideeën van de grond te krijgen en zo hun dromen waar te
maken.

Aanmelden HK1000 Warming-up

U kunt zich aanmelden voor de HK1000 Warming-up door voordinsdag 9 juni aanstaande een
e-mail te sturen naar vick@duurzaamdenhaag.nl.Heeft u nog vragen? Neem dan contact op
met Vick van der Put van Duurzaam DenHaag via 06-48568293 of kijk op www.hk1000.nl.
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