
In 2014 werd de juryprijs gewonnen door Leny van der Ham, de publieksprijs door Yolanda van Ballegooyen en 
de innovatieprijs door Nienke de Groot.  In dat jaar verscheen tevens de glossy Vrouw & Altena, Marianne Vos 
kreeg het eerste exemplaar aangeboden. 

De kandidaten in 2015, de juryprijs ging toen naar Ruth Huisman 
uit Werkendam, de publieksprijs was voor Ursula Ouwerkerk en 
de innovatieprijs voor Marina Zwaan.

Mieke van den Heuvel is mede eigenaar van Kaasboerderij De Langehoeve 
in Genderen. Met haar man runt ze de boerderij met 110 ha. Van de melk 
van de eigen veestapel maken ze al meer dan veertig jaar boerenkaas.

Magda van der Meijden uit Woudrichem is oprichtster van 
Kraamzorg Novo Peri in Woudrichem. Novo Peri verleent kraamzorg 
in de wijde omtrek van het Land van Heusden en Altena. 

Karin Struijk is programmamanager Werkendam Maritieme 
Industries. Voor het maritieme bedrijvencluster zet ze zich in 
voor de promotie van de Werkendamse binnenhavens, ook legt 
ze contacten tussen overheid, ondernemers en onderwijs. 

Maaike Wolfs uit Dussen heeft een eigen bouwkundig 
adviesburo, ze is gespecialiseerd in duurzaamheid. Ze is in 2009 
afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). 
Foto’s (zwart-wit) Lisette de Rade

Janica Swijnenburg-Janssen uit Werkendam werkt bij Swijnenburg Transport Werkendam BV als 
Financieel Manager. Ze studeerde fi scaal recht en belastingrecht. Ook is ze penningmeester van 
ondernemersvereniging Bruine Kilhaven.

Martine Both is gediplomeerd installatiemonteur, maar thans runt ze het bedrijf Aquarius 
Sanitair in Sleeuwijk.  In 2014 werd ze genomineerd voor als Rivierenlander van het jaar door AD 
Rivierenland.
Stemmen op de zes kandidaten kan via www.vrouwenaltena.nl De prijzen worden uitgereikt op 
vrijdagavond 6 mei op het gemeentehuis in Aalburg. 
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Stem op je favoriet!

Ondernemende 
vrouwen in Altena

Feestelijke prijsuitreiking op het gemeentehuis in Aalburg

De verkiezing van de meest 
ondernemende vrouw werd 
voor het eerste gehouden 
in 2013, de prijzen waren 
toen voor Sandra Paans uit 
Werkendam (publieksprijs), 
Marianne Koorengevel 
uit Almkerk (juryprijs) en 
Laura Leijser uit Genderen 
(aanmoedigingsprijs). 


