
De Onbeperkt070-prĳs is een initiatief
 van de gemeente Den Haag.

Uitreiking Onbeperkt070-prĳs 
Datum: maandag 19 maart 2018
Tĳd: 14:30 tot 17:30 uur 
Locatie: Hilton Hotel Den Haag Zeestraat 35 2518 AA Den Haag

Bereikbaarheid
Dichtbĳ parkeren kan in de Parking Mauritskade. De ingang bevindt 
zich aan de Zeestraat. Hier is voldoende parkeergelegenheid voor 
mindervaliden.
Komt u met het openbaar vervoer? Neem dan bus 24 en stap uit bĳ de 
rolstoeltoegankelĳke halte Alexanderplein. Het Hilton bevindt zich op 
ongeveer vĳf minuten afstand.

Meer informatie
Ga naar www.voorall.nl/onbeperkt070 voor meer informatie over de 
Onbeperkt070-prĳs en het laatste nieuws. 
Vergeet ons niet te volgen op Facebook en Twitter.

Op maandag 19 maart wordt voor de tweede keer de Onbeperkt070-prĳs 
uitgereikt. Wĳ nodigen u van harte uit om hierbĳ aanwezig te zĳn. 

Den Haag is van iedereen. Daarom vinden wĳ het belangrĳk dat 
daadwerkelĳk álle inwoners en bezoekers van de stad mee kunnen doen. 
Meedoen is voor mensen met een beperking echter niet altĳd 
vanzelfsprekend. Om goede ideeën en initiatieven op het gebied van een 
toegankelĳker Den Haag te stimuleren, is de Onbeperkt070-prĳs in het 
leven geroepen.

Programma 
14:30 uur Inloop en kunstexpositie
15:00 uur Opening met bĳzonder
  entertainment, inspirerende 
 gastsprekers en dagvoorzitter 
 Paula Udondek
16:00 uur Pauze en gelegenheid 
 om te netwerken
16:30 uur Uitreiking met wethouder 
 Karsten Klein
17:00 uur Feestelĳke afsluiting 
 en borrel

Aanmelden
Graag horen wĳ vóór 
donderdag 15 maart of u bĳ 
de uitreiking aanwezig bent. 
Meld u aan via 
onbeperkt070@voorall.nl of 
bel naar 070-3655288. 
Meld u op tĳd aan: er is een 
beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. Laat ons ook 
weten met hoeveel personen 
u wilt komen.

UITNODIGING
Heel Den Haag doet mee!
Op maandag 19 maart wordt voor de tweede keer de Onbeperkt070-prĳs 
uitgereikt. Wĳ nodigen u van harte uit om hierbĳ aanwezig te zĳn. 

Heel Den Haag doet mee!

prĳs


