
 

 

Graag nodigen wij de ondernemers van Grubbenvorst (en omgeving) uit 

op vrijdag 6 oktober 2017 
voor het 4e 

 
 

Het OndernemersCafé dat door tientallen businessclubs en ondernemersverenigingen in Nederland 

wordt georganiseerd, biedt ondernemers de mogelijkheid op informele wijze kennis te maken en/of te 

onderhouden met collega-ondernemers. Dit o.a. om kennis te vergaren, op de hoogte te blijven van 

(regionale) ontwikkelingen en om (gezamenlijke) problematieken te bespreken en te delen.  

 

Wij bieden interessante sprekers die ons vertellen over hun veelal rijke ervaringen, inzichten, adviezen 

en toekomstperspectieven.  

Deze avond zal de heer Laurens Trebes *) van Urban Ponics  (Greenport Venlo) een lezing geven.  

 

Locatie:  Café “De Zeven Geitjes” - Past. Vullinghsplein 14 - Grubbenvorst.   

Toegang:  Gratis en geheel vrijblijvend (alleen consumpties voor eigen rekening).   

Programma:  19:00 - 19:15 uur Ontvangst met (gratis) koffie / thee    

19:15 - 19:20 uur Kort welkomstwoord   

19:20 - 20:00 uur  ‘Socialising’  met enkele hapjes   

20:00 - 20:45 uur  Presentatie: de heer Laurens Trebes van Urban Ponics *) 

Onderwerp: De tuinbouw in revolutionair ‘nieuw jasje’ 

22:00 uur Einde programma    

In verband met de organisatie verzoeken wij uw deelname zo spoedig mogelijk doch uiterlijk dinsdag 3 
oktober per mail aan te melden via:  ondernemerscafegrubbenvorst@ziggo.nl  met opgave van naam en 
aantal personen.    
 
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.   
 
Namens Bestuur Sociëteit Caldenbroich  
Loes Alsters (secretaris) 06 41 36 51 37 
   Zorg dat je er als (plaatselijke) ondernemer ook bij bent!   

   Het volgende OndernemersCafé is gepland op vrijdag 12  januari 2018. 
 
*)     
Laurens Trebes studeerde Mechanical Engineering aan het Hendrick de Keyser in Amsterdam. 

 Al bijna 22 jaar Directeur van TCA Consulting en Advies voor bedrijven die in Latijns America een bedrijf willen starten op het 
gebied van agro-industrie (kassen en voedselverwerking) afvalbeheer, biotechnologie en infrastructuur (havens). Verder 
Commercieel Ad interim management, de organisatie van handelsmissies en internationale beurzen en tentoonstellingen en 
persoonlijke begeleiding van leidinggevenden in Latijns America. TCA is in 2016 verkocht aan de Nederlandse Consultancy 
Firma SouthQuest, waarin Laurens de stille vennoot is. 

 1998-2002 Partner en directeur Revimex C.A. te Caracas, import en distributie van vloerbedekking en bouwmaterialen. 

 Vanaf 2008 Business Development manager van Patpert Teknow Systems in Pune (India). Engineeringsdiensten en 
bedrijfsontwikkeling voor de omzetting van afvalstoffen van kunststoffen en rubber in energieoplossingen als 
dieselbrandstoffen. 

 Van 2011-2015 Directeur van Fun Foods C.A. in Caracas (Venezuela). Modernisering van de productie bij kleine bedrijven, 
kwaliteitsverbetering en in de markt positioneren. Hierbij te denken aan onder andere stroopwafels en rijstchips en Franse 
frites maken uit aardappelzetmeel. 

 Sinds 2015 Directeur/eigenaar van Urban Ponics; een onderneming gevestigd op Greenport Venlo (voormalig Floriade-
terrein) voor de ontwikkeling van concepten voor de productie van voedingsmiddelen in standslandbouw 

 Sinds 2016 Directeur/eigenaar van Patpert Europe Holding BV en Teknow Systems NL BV inzake de plaatsing en operatie van 
depolimerisatie units om van afval plastics hoogwaardige brandstoffen en monomeren te maken. 
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