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1. Duurzaamheidsavond 8 oktober 2019
Ook dit jaar is er weer een week van de duurzaamheid en wel van 7 tot en met 13 oktober.
Noteer vast twee belangrijke data in je agenda: op dinsdag 8 oktober is er weer een grote duurzaamheidsavond in het
ZINiN-theater en op zaterdag 12 oktober is de grote duurzaamheidsmarkt op het Henri Dunantplein.
Verder zijn er in die week natuurlijk nog allerlei andere activiteiten. Daarover in een volgende nieuwsbrief meer.

2. Earth Hour 2019: 30 maart 2019
Ook dit jaar organiseren we weer een aantal activiteiten in het kader van Earth
Hour. Één daarvan is een fotowedstrijd met als thema: Licht in de duisternis.
Alle inwoners van de gemeente Hellendoorn kunnen hieraan meedoen. Meer
informatie op www.duurzaamhellendoorn.nl.
Op 30 maart ’s avonds willen we een optreden op het plein organiseren, de
prijswinnaars bekend maken van de fotowedstrijd, samen de lichten doven en
de kaarsen, lampions of andere kleine lichtbronnen laten branden en
aansluitend mensen laten genieten van een “Duurzaam rondje Cultuur”.
Inmiddels doen al een aantal duurzaamheidsambassadeurs hieraan mee of
verlenen hand- en spandiensten. Maar meer deelnemers en helpers zijn altijd welkom.

3. Verlenging inzendtermijn Duurzaamheidsprijs 2019
Als bestuur hebben we besloten om de inzendtermijn voor de Duurzaamheidsprijs te verlengen. Enerzijds omdat er
nog weinig inzendingen zijn en we ook nog meer publiciteit moeten maken. Anderzijds omdat we nu druk zijn met
Earth Hour en we de bekendmaking van de duurzaamheidsprijs beter vinden passen in de week van de Duurzaamheid
in oktober. De uitreiking van de duurzaamheidsprijs wordt dus verschoven naar dinsdag 8 oktober 2019 (zie bij 1).
We zoeken dus nog steeds ideeën op het terrein van People (onze samenleving), Planet (ons
milieu) en Profit (onze economie). Wanneer jouw duurzame idee voldoet aan deze kenmerken,
maak je kans op de duurzaamheidsprijs.
Er is een prijzenbedrag van € 2.500 beschikbaar voor 3 categorieën:
• € 1.500 voor één of meerdere inzendingen voor volwassenen
• € 500 voor jongeren in de leeftijd van 12 t/18 jaar
• € 500 voor kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar
Alle inwoners en organisaties van de gemeente Hellendoorn kunnen meedoen. Dit kan als
inwoner, als groep, met je vereniging, je straat, je wijk of welke groep dan ook. Ook scholieren van basisscholen en
middelbare scholen kunnen meedoen en samen met hun groep of klas een idee insturen.
Het prijzengeld is voor de uitvoering van het idee. Bij de ontwikkeling van je ideeën en later bij de uitvoering krijgen
alle inzenders (indien gewenst) hulp van leden van het Platform.
Meer informatie vind je op https://www.duurzaamhellendoorn.nl/duurzaamheidsprijs2018-2019/ of in de folder (die is
bijgevoegd) of de spelregels. Bellen mag ook, meer informatie via 06-10036869.

4. Dauwpop 2019 op donderdag 30 mei 2019
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben gemeld, gaan we samen met de organisatie van Dauwpop kijken hoe we
dit festival samen kunnen verduurzamen. In de afgelopen maand hebben we al informatie uitgewisseld over een aantal
mogelijkheden en op 28 februari om 20.00 uur a.s. vindt hierover het 1e overleg plaats.
We zijn op zoek naar mensen die zitting willen nemen in de werkgroep en naar mensen die tijdens Dauwpop willen
meehelpen met het organiseren van een aantal activiteiten op het festivalterrein.
Aanmelden kan via een mail naar platformduurzaamhellendoorn@gmail.com, het bestuur neemt dan contact op.

