Alexander van der Pijl:

Dunweg, samen over leven
Arthur van Dijk (L) en Alexander van der Pijl bij de opening van de eerste natuurbegraafplaats in Noord-Holland.

Sinds mensenheugenis is Dunweg al lid van de ondernemersvereniging.

Fantastisch dat deze officieel werd
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kunnen wij samen deze boeiende regio een stukje aangenamer maken?

in Haarlemmermeer, Arthur van
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ondernemers. Die hadden tot doel

Dunweg. We bestonden in 2011
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om elkaar beter te leren kennen
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tijd, waarin duurzaamheid, groen en
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de aandacht te brengen. Niet alleen
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eigentijdse aanpak. En dat gebeurt na

Wij hopen de leden van

ondernemer. Dus niet alleen wat een

110 jaar nog steeds. Wij willen andere

Ondernemend Hoofddorp binnenkort

overlijden voor jouw gezin betekent,
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weer persoonlijk te ontmoeten en

maar ook wat voor gevolgen dat
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samen herinneringen te kunnen

heeft voor de continuïteit van de
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onderneming. Wat gebeurt er met
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het bedrijf als de ondernemer ziek
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dat het de juiste stappen zijn geweest
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drempel naar onze dienstverlening te

om Haarlemmermeer weer een stukje

Heb jij jouw onderneming hierop

verlagen. De dood en dus ook Dunweg
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horen bij het leven.

Wij zijn trots op het feit dat wij,

Nu in 2021 kijkt Dunweg terug op de

van een bekende lokale ondernemer:

inmiddels alweer 10 jaar geleden,

opening van een natuurbegraafplaats.

“Dunweg is mijn allerbeste vriend. Hij

de ondernemersprijs van de

De eerste in Noord-Holland!

is de laatste die mij laat zakken...”

En dan sluiten we af met de woorden
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