
 

G1000Eindhoven 
Samen maken we Eindhoven  

 
t:  06 30 33 19 33 
e: organisatie@G1000Eindhoven.nl  
w: www.G1000Eindhoven.nl 
 

Organisatie 
Naam Achternaam 
Straatnaam 1 
0000 XX Eindhoven 
 
datum: 17 mei 2016 
onderwerp: Samen maken we Eindhoven! 
 
Beste Voornaam Achternaam, 
 

Wat zeggen Eindhovenaren? U bent ingeloot om deel te nemen aan de G1000Eindhoven. Op zaterdag 25 juni 2016 
komen we met 1000 Eindhovenaren bij elkaar in het Beursgebouw (bij het station). Om 
samen te bespreken wat we belangrijk vinden voor onze stad. Maar het blijft niet bij praten, 
want we maken 100 praktische voorstellen voor Eindhoven. Aan het einde van de dag 
kiezen we daaruit  de 10 beste. En wie dat wil, kan er dan na 25 juni samen met anderen 
mee aan de slag.  
 
Wij - inwoners van Eindhoven - organiseren deze dag onder het motto: Samen maken we 
Eindhoven! Dé kans om veel stadgenoten te ontmoeten, uw dromen of zorgen te delen, 
inspiratie op te doen en samen plannen voor Eindhoven te maken.  
 Jeannette Vos 

Samen in gesprek over de 
toekomst van onze stad! 

Daar wil ik bij zijn. 

De G1000Eindhoven is op zaterdag 25 juni van 09.30 uur tot 16.30 uur in het Beursgebouw 
(bij het station). U bent vanaf 9.00 uur van harte welkom voor een kop koffie en een koek. 
Wij verzorgen een lunch. Kinderopvang is aanwezig en als het nodig is, helpen wij u met 
vervoer naar het Beursgebouw. 
 
Wilt u meer weten over de G1000Eindhoven kijk dan op: www.G1000Eindhoven.nl, 
facebook: G1000Eindhoven en twitter: @G1000Eindhoven. Telefoon 06 30 33 19 33. 
 
U bent 1 van de 10.000 Eindhovenaren die via loting voor de G1000Eindhoven is 
uitgenodigd. De loting is gedaan onder alle Eindhovenaren van 18 jaar en ouder. Uw  
bijdrage telt echt, los van afkomst, achtergrond, opleiding, functie of beroep. Fijn als u komt! 
 Leyla Kalender, 

Ik zie veel kansen om 
Eindhoven leuker en prettiger 
te maken. G1000 maakt het 

mogelijk om hierover te praten.  

Met vriendelijke groet, 
 
Namens alle vrijwilligers van G1000Eindhoven, 
 
Annet Goltstein Willem de Groot Mark Heerkens Joop Hendriks Lily Hendriks Leyla 
Kalender Mark Kapteijns Mahno van de Kimmenade Harold Kops Thijs van der Lans Marike 
Mettau Bart van Oort Paco Reyes Jeroen Stein Rien Valk Angela van der Vorst Jeannette 
Vos Sander Vrugt van Keulen Rianne van der Zanden 
 
 
 
 Wilt u er samen met 999 medeburgers, politici, ambtenaren, 

werkgevers en jongeren bij zijn en uw bijdrage leveren? Meld u dan 
aan op onze website: www.g1000Eindhoven.nl met de volgende 
unieke code:  

<<XXXXXX>>. 
 
U kunt ook bellen: 06 30 33 19 33. De inschrijving sluit zodra zich 
voldoende deelnemers hebben aangemeld. Wees dus op tijd! 

 
  
 
   Rien Valk, 

Doe mee en pak deze kans  
om jouw ideeën over ons 
Eindhoven te laten horen! 

 


