Voordrachten Lingewaardse Duurzaamheidsprijs 2022
De volgende kandidaten die zijn voorgedragen voor de Lingewaardse
Duurzaamheidsprijs 2022 komen voor de Publieksprijs:
1. Kinderdagverblijf / Kinderopvang “Het Oerkind BSO+” uit Bemmel: voor de aandacht
die zij besteden aan natuureducatie, gebruik van duurzame speelmaterialen,
elektrisch vervoer en biologische maaltijden.
2. KBO Dorpsauto: voor de wijze waarop zij zorg dragen voor sociale duurzaamheid
door ouderen die geen vervoer hebben met een elektrische Dorpsauto bestuurd
door vrijwilligers naar dokter, fysiotherapeut of sociale / culturele bijeenkomsten te
brengen.
3. Woon- en werkgemeenschap De Brouwketel: voor hun bijdrage aan een natuurinclusieve omgeving en hun project Zelfoogst tuin.
4. Wim Peters uit Gendt: voor de inventieve wijze waarop hij zijn jaren zestig woning in
Gendt zelf aan het verduurzamen is.
5. Henny Campschroer van de Polderbende: voor haar jarenlange vrijwillige inzet als
IVN-natuurgids voor kinderen van 6 t/m 12 jaar bij de activiteiten van “De
Polderbende”.
6. Karin Verlaan en Piet van Rijsingen van B&B Wijngaard de Zon: voor hun duurzame
boerderij met B&B aan de Kommerdijk in Gendt, hun milieuvriendelijke druiventeelt
en biologische wijnproductie.
7. Jan de Moor van de Schoolmoestuintjes: voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de
Schoolmoestuintjes bij de Veldschuur in Bemmel.
8. Cor Princen uit Bemmel: voor zijn jarenlange vrijwillige inzet, ook tijdens zijn ziekte en
revalidatie, voor het Energieloket Lingewaard.
9. Carla Linssen en Koen Meijaard van Landgoed Poelwijk: voor hun bijdrage aan
natuur en landschap, en verbetering van de biodiversiteit van het landgoed Poelwijk
in Gendt.
10. De Minkhof in Bemmel: voor hun bijdrage aan sociale duurzaamheid door het
samenbrengen van mensen.
11. Stichting Welzijn Lingewaard: voor hun bijdrage aan het oplossen van
energiearmoede door het ondersteunen van bewoners die geconfronteerd worden
met een sterk verhoogde energierekening.

12. Rolan van Ierland uit Haalderen: voor zijn stapsgewijze aanpak bij de verduurzaming
van zijn jaren zestig woning.

Nominaties voor de juryprijs:
o
o
o
o

KBO Dorpsauto
Wim Peters uit Gendt
Henny Campschroer van de Polderbende
Rolan van Ierland uit Haalderen

Uit deze vier genomineerden zal de jury op maandag 26 september 2022 een winnaar
kiezen, die op 6 oktober de prijs krijgt uitgereikt.

