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Pia Teeuwen

Van: Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek 

<bewust@duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl>

Verzonden: woensdag 5 augustus 2020 11:14

Aan: Griffie-Hillegom

Onderwerp: Dit zijn de Finalisten van 2020

 

 

 

Drie Finalisten Uitgedaagd  
 

 

    

    

Geachte dames, mijne heren , 

 

Thomas Clavaux (deBoemist.nl), Gert van Soest (Chocolaterie Pierre) en 

Marjolijn Balk (To Maat) kregen op 23 juli de Finalisten-oorkonde uit 

handen van wethouder Heleen Hooij van Teylingen. 

 

"Jullie zijn nu al een voorbeeld voor de streek," zei Teuntje van Delft namens 

de jury, "maar voor de Finale moeten jullie ons verrassen. Met nóg meer 

duurzame activiteiten of met nog meer bewijs van de resultaten die je nu al 
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behaalt." 

 

Op 8 oktober kunnen zij dat laten zien. Dan is de Finale van de 

Duurzaamheidsprijs in het Fioretticollege in Lisse. 

 

Wij nodigen u van harte uit die Finale bij te wonen! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Karin Hoekstra, wethouder Hillegom | Jacco Knape, wethouder Katwijk | 

Jeanet van der Laan, wethouder Lisse | Sjaak van den Berg, 

wethouder Noordwijk | Heleen Hooij, wethouder Teylingen 

 

Duurzaam werken verdient erkenning. En wij helpen ondernemers graag 

hun plannen mogelijk te maken. 

 

Klik hier om u aan te melden voor de Finale op 8 oktober  

 

 

 

Zoals altijd was de keuze weer niet makkelijk. Vier zaken spelen de 

hoofdrol voor de jury: Mens, Milieu, Maatschappij en Impact in de Streek. 

"Aan de hand van details per onderwerp stellen wij een eerste 

rangschikking op. Dat is het makkelijkst." 
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Daarna wordt er lang en breed gedebatteerd over de onderlinge plus- en 

minpunten. Dit jaar viel de eer te beurt aan (v.l.n.r.) Yvonne van der Hulst (Van 

der Hulst Bouwbedrijf en winnaar 2019), Teuntje van Delft (Uitgeverij 

Verhagen), Sebastiaan Bos (Kievit en winnaar 2018), Anke Schüttemeyer 

(Empirio) en Karin Hoekstra (wethouder Hillegom).  

 

 

 

 

'Geweldige genomineerden' 
 

Peter Goeijenbier (SupportPoints), Duvan Couvée (Pure Sportswear) en 

Martha Baalbergen (Kunstklank) werden niet door de jury tot Finalist 

verkozen. "Maar het waren wel geweldige genomineerden!" 

 

"Wij willen graag nog hardop zeggen dat wij bijzonder onder de indruk waren 

van:  

• de wereldwijde inspanningen van SupportPoints, 

• het onverzettelijke streven van Pure Sportswear, 

• de inspiratie voor de streek van KunstKlank." 
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Klik hier om u aan te melden voor de Finale op 8 oktober  

 

   

 

Deel op facebook
 

 

 

Deel op Twitter
 

 

 

Stuur door 
 

 

    

  

 

De Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek is een initiatief van 

de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen. 

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.  

 

 

 

 

    

 

 


