De genomineerden van de Lodewijk van der Grinten Prijs 2015

Wie wordt dit jaar de beste ondernemer van Venlo?
Drie ondernemers in de race voor de
Lodewijk van der Grinten prijs

Het is een flinke kluif voor de jury: een keuze maken uit drie Venlose ondernemers die zijn voorgedragen
voor de Lodewijk van der Grinten Ondernemers Prijs 2015.
Drie nominaties die niet voor elkaar onderdoen, één winnaar. Wordt het Jac Haenen van Haenen Anthurium,
Dennis en Maikel Kaneman van cateringbedrijf Kaneman Entertastement of Toine van Casteren van
ingenieursbureau B|A|S Research & Technology?
Op dinsdagavond 8 december aanstaande weet u wie de opvolger is van Mark Hafkamp van Hafkamp en
partners, die vorig jaar met de felbegeerde trofee aan de haal gingen. Tenminste... als u dan aanwezig bent in
Theater de Maaspoort in Venlo. Daar wordt de Lodewijk van der Grinten Prijs voor de zesde keer uitgereikt
tijdens een feestelijke happening voor en met ondernemers.

Daar wilt u toch bij zijn?

U kunt heel eenvoudig online uw kaarten bestellen via de website van Theater de Maaspoort. De prijs
bedraagt € 40 per kaart. Ga naar de website van Theater de Maaspoort, kies het programma voor december
en selecteer hier de Lodewijk van der Grinten Prijs.
Deze uitreiking wordt mede mogelijk gemaakt door:

Partners
Sponsors

Dit zijn de genomineerden
Jac Haenen van Haenen Potanthuriums
Haenen Potanthuriums in Velden is een glastuinbouw bedrijf waar
eigenaar Jac Haenen zich heeft toegelegd op het kweken van kamerplanten, de Anthurium Andreanum. Stammend uit een traditioneel
Venloos “gerdeneers” gezin is hij destijds begonnen met sla en tomaat,
groenten die in grote hoeveelheden en op een traditionele manier
werden gekweekt. Jac is een innovatieve ondernemer die zijn toekomst
heeft gevonden in een niche product. Met vakmanschap en persoonlijke
aandacht voor personeel en klanten ziet hij wekelijks 5000 planten uit
zijn kas vertrekken naar de vele afnemers.
Jac Haenen

Maikel en Dennis van Kaneman Entertastement
Maikel en Dennis Kaneman staan sinds enkele jaren aan het hoofd van
een cateringbedrijf waar hun ouders destijds mee zijn begonnen, in een
garage met een pot betonverf en slechts 1500 gulden om te investeren.
Nu is Kaneman Entertastement een moderne, innovatieve en creatieve
dienstverlener in de markt van zakelijke en particuliere feesten en
bijeenkomsten. Met Dennis in de keuken en Maikel als gastheer leggen
beide veel passie en perfectie in hun werk. Samen zorgen zij dat ze hun
gasten verrassen en eten en drinken op een unieke manier worden
gepresenteerd.
Maikel & Dennis Kaneman

Toine van Casteren van B | A | S research & betontechnologie
Toine van Casteren is civiel ingenieur en directeur van BAS Research &
Technology. Dit is een ingenieursbureau met hoofdkantoor in Venlo en
nevenvestigingen in België en Duitsland. Toine en zijn medewerkers zijn
specialisten op het gebied van betontechnologie. Door onderzoek en
ontwikkeling ontstaan nieuwe betonsoorten zoals vezelbeton en C2C
beton. Kwaliteitsbewaking en metingen zorgen voor optimale productie
en verwerking van beton in bouwprojecten. Hun klanten bevinden zich
over de hele wereld, in binnen- en buitenland werken zij nauw samen
met aannemers.
Toine van Casteren
De Lodewijk van der Grinten Prijs is een initiatief van de Stichting Venlose Ondernemersprijs, waarin LLTB,
MKB Venlo, Ondernemend Venlo en de Gemeente Venlo samenwerken.

