PROGRAMMA

24 UUR

VROONDAAL ARCHITECTUUR

22 juni 2013
11:00 - 16:00 uur

24 UUR

VEILIG – DUURZAAM & SLIM WONEN

entreezaal & tuin
Inloop
11:00-11:30 uur
Welkom
11:30-11:35 uur
Opening
11:35-11:45 uur
11:00-16:00 uur
11:00-16:00 uur
11:00-15:15 uur
13:15 en 14.30 uur

1e contact met architecten, bouwers, specialisten, gastsprekers en bewoners Vroondaal
Peter Engering, voorzitter Bewonersvereniging Vroondaal
Karsten Klein, stadsdeelwethouder Loosduinen
tuin met bar
on the jazz
kidscorner
2 wandelingen

koffie, wijn, frisdranken & culinaire hapjes
na elke meeting - 30 minuten ‘jazzy lounge muziek‘
aan de tekentafel met kunstenares Pat Houkes
'Architectuur - Veilig & Groen' door Vroondaaladviseur en Team Terra

entreezaal & tuin
Architecten, bouwondernemers en specialisten presenteren zich en beantwoorden specifieke vragen over alle aspecten
van het ontwerpen, begroten, bouwen, beveiligen en verduurzamen van een woning. Buiten tonen hoveniers groendakconcepten en duurzame tuindimensies. ► Adviseur Thom Koster informeert over de kavels en de nieuwe grondprijzen.
●
●
●
●

123 DV Moderne Villa’s
Mattone Villabouw
Roelof Heida Architecten
J. van Hengel
Bouwkundig Ontwerp & Adviesbureau
● Van Leent Bouwbedrijf

●
●
●
●
●
●

HADI Beveiliging
LEDsEnable
YellowNRG/Groene-Woningen
Nathan Group
Natura Daken/Weverling
Allure Tuinen

beveiliging - binnen & buiten
innovatieve lichtbeleving
zonnepanelen
duurzame energie
groendak-concepten
duurzaam tuinieren

bovenzaal
Gastsprekers belichten actuele onderwerpen, o.a.: ● duurzaamheid in en om het huis ● innovatieve lichtbeleving
● energie- en kostenbesparing op individueel en gemeenschappelijk niveau ● extra rendement met aardwarmte
en zonnepanelen ● esthetiek & groene daken ● domotica & digitaal wooncomfort.
► Tevens is er uitgebreide informatie over de diverse subsidieregelingen van de Gemeente Den Haag.
► De meetings zijn interactief. Deelnemers kunnen items inbrengen en in gesprek gaan met de gastsprekers.
24 Uur Veilig Wonen
11:45-12:00 uur
12:00-12.15 uur

2 meetings - per meeting 1 gastspreker
Geert de Jong, Politie Haaglanden
Henk van Buuren, HADI Beveiliging

24 Uur
Duurzaam & Slim Wonen

meeting in 3 sessies
- per sessie 6 gastsprekers
Henriëtte Wiessenberg - gespreksleider ( tot 1.4.2013 werkzaam bij Gemeente Den Haag )
Henriëtte Wiessenberg, expert procesbegeleiding duurzame initiatieven
Ardo de Graaf, initiatiefnemer duurzaamheid in woonwijk Biesland/Ypenburg
Erik Jan van der Linden, directeur LEDsEnable
Eric Vreedenburgh, architect, directeur Archipelontwerpers
Hans Verkaart, algemeen directeur Verkaart Groep
Mike Metz, directeur MR Domotica

12:45-13:15 uur - sessie 1
13:45-14:15 uur - sessie 2
14:45-15:15 uur - sessie 3

entreezaal & tuin
15:15-16:00 uur

afsluiting
high wine en jazzy lounge muziek, optreden combo ‘On the Jazz’

De Vroonhof, Vroonhoevelaan 2, Den Haag ǀ info@cultuurvroondaal.nl ǀ M 06-51709443

