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Pia Teeuwen

Van: Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek 

<bewust@duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl>

Verzonden: maandag 21 september 2020 11:15

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: Duurzaamheidsprijs DenB-streek, nieuwsbrief 'Maak ook de Finale van de 

Duurzaamheidsprijs mee'

 

Welkom bij de Finale 

  

8 oktober, Fioretticollege, LISSE 

 

 

  

 

Geachte dames, mijne heren , 

 

Op donderdagavond 8 oktober bepaalt de jury of Marjolijn Balk (To Maat), Thomas 

Clavaux (deBloemist.nl) of Gert van Soest (Chocolaterie Pierre) de Duurzaamheidsprijs 

Duin- & Bollenstreek 2020 verdient. 

En dat doen wij gewoon tijdens een Finale waar u ook bij kunt zijn. 

 

De gemeentebesturen van de Duin- & Bollenstreek zijn trots op ondernemers met 

duurzame plannen of met duurzaam werk. Met de jaarlijkse prijs laten wij graag onze 

waardering blijken. 

 

Duurzaam werken - ondernemen met oog voor Mens, Milieu en Maatschappij - gaat echt 

niet alleen over ingewikkelde techniek. Wij hopen dat wij ondernemers met de mooie 

voorbeelden van de deelnemers op ideeën brengen. En waar mogelijk willen wij hen 

helpen. 

 

Kom vooral op 8 oktober de Finale bijwonen: voor inspiratie, uit nieuwsgierigheid of omdat 

u Marjolijn, Thomas of Gert wilt aanmoedigen. 

 

Met vriendelijke groeten, 
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Karin Hoekstra, wethouder Hillegom | Jeanet van der Laan, wethouder Lisse | 

Heleen Hooij, wethouder Teylingen | Sjaak van den Berg, wethouder Noordwijk | 

Jacco Knape, wethouder Katwijk 

Duurzaam werken verdient erkenning. En wij helpen ondernemers graag met het 

mogelijk maken van hun plannen. 

 

Ik kom naar de Finale - hier aanmelden  

 

 

 

 

Programma Finale 

      

19.00 Inloop met koffie en thee 

19.30 Start programma 

  Duurzaamheid in de gemeente Lisse 

  Finalist Chocolaterie Pierre 

  Hóe willen gemeenten duurzame plannen van ondernemers ondersteunen? 

  Finalist deBloemist.nl 

  Oud-deelnemers aan de Duurzaamheidsprijs 

  Scholieren en ondernemers 

  Finalist To Maat 

  Duurzaamheidsuitdagingen voor de streek 

  Bekendmaken winnaar 

21.30 Einde 
 

  

 

 

 

Wáár gaat de jury vooral op letten? 

 

Duurzaam werken, wie doet het eigenlijk niet? Een beetje ondernemer gaat 

zorgvuldig om met zijn medewerkers, met energie en met grond- en afvalstoffen. 

Zodat zijn of haar bedrijf ook in de toekomst kan blijven groeien en bloeien. En dat is 

waardevol voor de hele streek. 

Maar hóe win je dan de Duurzaamheidsprijs? Een hele kluif voor de jury. 

De jury kijkt vooral of een bedrijf: 

• op álle terreinen (Mens, Milieu en Maatschappij) duurzaam werkt 

• extra stappen neemt bóvenop wat toch al normaal gevonden wordt 

• met zijn duurzame werk extra impact heeft op de Bollenstreek 
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Ik ga de uitdaging aan en meld ons bedrijf aan voor de 
Duurzaamheidsprijs 2021  

 

 

 

Laat je inspireren door de deelnemers 
 

 

Houd de website, ons Twitter-account en onze Facebookpagina in de gaten want daar 

vermelden wij iedere deelnemer. Op de website kunt u hier hun hele inschrijving 

nalezen. 

 

Deelnemers aan de Duurzaamheidsprijs delen graag hun nieuws en ervaringen op het 

gebied van Duurzaam werken. En als ondernemers zijn ze natuurlijk ook nieuwsgierig naar 

die van u. Volg hun nieuws op onze website.  

 

 

Deel op Facebook
 

 

 

Deel op Twitter
 

 

 

Stuur door
 

 

    

   

 

De Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek is een initiatief van de 

gemeenten Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom. 

Het evenement wordt gecoördineerd door 

Van Dalen communicatie, Leiden 

 

Ons postadres is: 

Postbus 589, 2220 AN  KATWIJK 

T: 0629 500 680 

M: bewust@duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl 

 

Wilt u uw gegevens in de verzendlijst veranderen? 

U kunt gegevens aanpassen of uitschrijven.  

 

 

 
  

 

 

 


