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Bedrijvencentrum Groenestraat (afgekort BCG) is al-
tijd in ontwikkeling. Zo zijn er het afgelopen jaar aar-
dig wat nieuwe huurders gehuisvest, maar is er ook 
weer behoorlijk geïnvesteerd, o.a. nieuwe receptie, 
nieuwe kantine, binnenkort worden de binnendeuren 
voorzien van een prachtige nieuwe verflaag etc etc.  
Om ervoor te zorgen dat wij ook online meer zicht-
baar zijn, is er besloten om actief social media in te 
zetten. Facebook is daarin een prachtig medium. Op 
dit moment hebben we advertenties draaien om de 
pagina meer relevante volgers te geven. Jullie zijn 
natuurlijk ook van harte welkom op onze Facebook-
pagina. Like je hem ook even?     
www.facebook.com/BedrijvencentrumGroenestraat/ 
We zouden het leuk vinden als jullie regelmatig be-
richten liken en/of delen en als je je geroepen voelt te 

reageren. Daarnaast dragen jullie samen het BCG en 
willen we jullie verzoeken om mooie successen met 
ons te delen, zodat we dit via onze pagina kunnen 
communiceren. 

Heb je dus een mooi project, een leuke nieuwe 
opdracht of iets anders moois te melden? Stuur ons 
even een mailtje en wij zorgen ervoor dat het online 
komt te staan. 

Dus sharing is caring! 
• Like de pagina;
• Schrijf een leuke recensie;
• Check bij ons in;
• Mail ons je successen en wij vertellen het door! 

(info@bcgs.nl of p.kleinschiphorst@bcgs.nl

Bedrijvencentrum Groenestraat   
actief op facebook, jullie toch ook?
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Hoi allemaal! 
Mijn naam is Elise Mosselman 
en sinds januari dit jaar kan 
je mij vinden met mijn bedrijf 
Dyona in unit D.0.11. Ik ben 28 
jaar en woon sinds 4 jaar in 
Nijmegen. 

Na mijn HBO Hogere Hotel-
school studie werd ik chronisch 
ziek waardoor ik volledig afge-
keurd werd en thuis kwam te 
zitten. Maar met een afgeronde 
hbo-studie op zak en totaal 
geen behoefte om de hele dag 
niks te doen ben ik een webwin-
kel begonnen: Dyona. Dit bleek 
een schot in de roos te zijn 
omdat ik zo mijn eigen tijden 
kon bepalen en vanuit huis 
kon werken. Dit heb ik dan ook 
3,5 jaar gedaan totdat Dyona 
te groot werd om vanuit huis 
runnen. En zo kwam ik terecht 
op de Groenestraat. Je zal mij 
vaak zien met mijn hond Pip, die 
gaat eigenlijk iedere dag mee 
naar kantoor en geniet daar 

lekker van een middagslaapje op 
de bank. 
Dyona is een webwinkel met 
prachtige edelstenen, geurige 
wierook, spiritual artikelen en 
veel meer moois. Naast de web-
winkel geef ik ook workshops en 
cursussen over edelstenen en 
andere spirituele onderwerpen. 
Ik probeer de spirituele wereld 
toegankelijker te maken voor 
iedereen en daardoor is het 
‘zweverige’ gehalte bij Dyona 
ook niet zo aanwezig, maar 
ben ik juist lekker nuchter en 
praktisch. Vaak komen mensen 
bij mij voor advies als bijvoor-
beeld hun dochter niet goed kan 
slapen, ze thuis zitten met een 
burn-out of een ander geeste-
lijke of lichamelijke probleem. 
De energie van de stenen kan 
iemand ondersteunen bij de 

problemen, naast bijvoorbeeld 
therapie, medicatie of de advie-
zen van de (huis)arts. Zo hebben 
veel kinderen baat bij stenen 
om ze te helpen slapen, om zich 
beter te kunnen concentreren of 
om minder faalangst te hebben. 
Inmiddels heb ik al duizenden 
mensen mogen helpen met al-
lerhande problemen met behulp 
van de energie van de stenen. 
Alles is energie en de energie 
van een steen kan een aanvul-
ling zijn op iemands’ persoon-
lijke energie. En wat is het fijn 
als een kind weer rustig slaapt 
dankzij een steen op de kamer. 
Ja echt, het kan echt helpen!
Dyona is niet zomaar een 
webwinkel, maar steeds meer 

Dyona
Even voorstellenSafe Control Brandbeveiliging 

Beste medehuurders,
Zoals jullie wellicht al gezien hebben, zijn er enkele maanden 
geleden naast de meeste haspels, handblussers geplaatst. Het zijn 
schuimblussers met een milieuvriendelijke inhoud en geschikt 
voor gebruik op elektrische installaties tot 1000 Volt.
Dit laatste is een belangrijk argument voor de plaatsing. Haspels 
zijn namelijk niet geschikt voor gebruik op elektrische installaties 
wegens gevaar voor elektrocutie. Omdat elektrische apparaten 
snel toenemen in het bedrijvencentrum (en in ons dagelijks 
leven) en het brandgevaar daarmee toeneemt, is tot deze stap 
besloten.
Zijn de haspels nu overbodig geworden? Nee, zeker niet. De 
voordelen van beide even op een rij:
Voordelen schuimblusser:
1. Handzaam en dus snel inzetbaar
2. Geschikt voor gebruik op vaste stoffen en vloeistoffen (A + 

B-branden)
3. Geschikt voor gebruik op elektrische installaties tot 1000 Volt
4. Weinig nevenschade.

Voordelen haspel:
1. Onbeperkte hoeveelheid blusstof (water)
2. Geschikt voor gebruik op vaste stoffen (A-branden)
3. Vooral te gebruiken wanneer de brand een flinke omvang 

heeft aangenomen.

De werking van de handblusser en de haspel staat duidelijk 
vermeld op het etiket (handblusser) en de zwarte afdekplaat 
(haspel).
Mochten jullie nog vragen hebben, neem gerust even contact op 
met mij via info@safecontrol.nl of kom even langs.

Met vriendelijke groet,
Rowan Brink
Safe Control Brandbeveiliging (unit A.012.b)
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Graag stellen wij ons aan u voor. 
Wij zijn Jacco Jansen en Sytske 
van der Kooi. Sinds 1 februari 
2018 zijn wij met ons bedrijf 
JENS ontwerpers verhuisd naar 
het Bedrijvencentrum Groe-
nestraat. Ons kantoor is in de B 
vleugel op de tweede verdieping, 
unit B 2.6. Voordat wij naar BCG 
kwamen hielden wij kantoor in 
Haarlem en later in Nijmegen, 
aan huis. 

Jacco komt oorspronkelijk uit 
Mook en kent de regio Nijme-
gen dan ook goed. Sytske is een 
geboren en getogen Fries, maar 
is voor de studie verhuisd. Wij 
kennen elkaar van de opleiding 
tuin- en landschapsinrichting, 
aan het Van Hall-Larenstein in 
Velp (bij Arnhem). 

JENS ontwerpers is ontstaan uit 
een gezamenlijke passie voor 
het ontwerpen van de werk- en 
leefomgeving. Naar aanleiding 
van onze goede samenwerking 
aan verschillende kleine en 
grotere projecten in de voor-
gaande 6 jaar, zijn wij in 2015 ons 
eigen ontwerpbureau gestart. De 
samenwerking begon al tijdens 
onze studie. Sytske is afgestu-

deerd in de richting tuinarchi-
tectuur en Jacco in de richting 
landschapsarchitectuur. Na 
het HBO is Jacco een opleiding 
stedenbouw gaan volgen aan de 
Academie van Bouwkunst in Am-
sterdam. Met deze verschillende 
achtergronden vormen wij een 
creatief ontwerpersduo gericht 
op het ontwerpen van tuin, stad 
en landschap; op de meest uit-
eenlopende schaalniveaus. 

Wij richten ons op het vormge-
ven van de buitenruimte in de 
breedste zin van het woord. We 
geven vorm aan tuin, stad en 
landschap, zowel privé, openbaar 
als semiopenbaar. De buiten-
ruimte vormt een belangrijk 
onderdeel van de werk- en leef-
omgeving. Onze fascinatie voor 
de buitenruimte is de combinatie 
van natuur en cultuur (de mens). 

De beleving van deze omgeving 
is voor iedere persoon anders. 
Onze uitdaging is om voor iedere 
specifieke plek en gebruiker een 
unieke, prettige, duurzame werk- 
en leefomgeving te ontwerpen.

Er zijn verschillende opdrachtge-
vers waar wij voor werken; zowel 
particulieren als bedrijven, instel-
lingen en gemeenten. We werken 
aan verschillende ontwerpop-
gaven, van groot tot klein, van 
ontwerp tot advies en uitvoe-
ringsbegeleiding. Tuinontwerp, 
landschapsontwerp, stedelijke 
opgaven, beplantingsplannen, 
uitvoeringsvoorbereiding en - 
begeleiding.

Mocht u meer willen weten over 
wat wij voor u kunnen beteke-
nen? Kijk voor meer informatie 
op www.jensontwerpers.nl of 
loop even langs ons kantoor 
B2.6.  Graag tot ziens en wellicht 
tot op een vrijdagmiddagborrel!

Groet Jacco en Sytske

JENS ontwerpers  
voor tuin, stad & landschap

en meer een community en een 
statement in de spirituele we-
reld. Ik laat veel zien van mezelf 
en het bedrijf d.m.v. livevideo’s 
op Facebook, deel veel van mijn 
inzichten en probeer anderen 

te motiveren en te inspireren. 
Veel mensen noemen Dyona 
een pionier op het gebied van 
ondernemen door onze mindful 
manier van werken. Dat mindful 
ondernemen is gebaseerd op 
meegaan met de flow, werken 
vanuit je eigen kracht en ik werk 
amper met deadlines, maak veel 
tijd vrij voor creativiteit en ben 
altijd op zoek naar inspiratie. 
Bij ons geen 9-5 mentaliteit en 
vandaar ook een kantoor dat 
gebaseerd is op rust en gezellig-
heid. Tevens help ik andere on-
dernemers met het starten van 
hun onderneming en hoe zij het 
‘mindful ondernemen’ kunnen 
implementeren in hun bedrijf. 
Mocht je dus een keer nieuws-
gierig zijn naar de stenen en wil 
je misschien wel advies welke 
steen jou zou kunnen helpen, 
klop gerust even aan. Natuurlijk 
kan je ook een kijkje nemen op 
www.Dyona.nl.
Groetjes, Elise
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Actueel overzicht huurders periode 1
(alleen huurders met toestemming van vermelding)

Bedrijfsnaam (huurder)/unit/korte omschrijving/website:

Absidia BV /B.2.4 /Medisch specialist
Aduis BV /A.0.1 /webwinkel / www.aduis.nl 
Alexander Calder Arbeidsintegratie /D.2 vleugel /Re-integratie / www.calder.nl
Ander Licht Reizen /D.1.4 /vakantie-reisspecialist Latijns-Amerika /  

www.anderlicht.nl
Bahamontes BV /B.2.4 /adviesbureau bedrijfskunde-management /  

www.bahamontes.nl
Buurtzorg Nederland /B.2.2 /thuiszorg / www.buurtzorgnederland.com
Bouwens Marjon /B.0.2 /Therapeut
Capabel Onderwijs Groep BV /D.0.9, D.0.10, D.1.1, D.1.2 en D1.6 /  

educatieve bedrijfsactiviteiten / www.capabel.nl
C.I.W.F. Nederland /D.0.5 /welzijnsorganisatie voor landbouwdieren /  

www.ciwf.nl
Compu Act Opleidingen / D1.13, D.1.14 en D.1.15/ praktijk gerichte compu-

tercursussen/ www.computertraining.nl
DDB Bewind /D.1.11 / Bewindvoering
Delen ABC /B.1.9 /bedrijfsgeneeskundige en arbeidsdeskundige dienstverle-

ning / www.delenabc.nl
Diëtistenpraktijk Dogdu /A.2.5.a /diëtist
Dyona /D.0.11 / natuurlijke spiritualiteit
Elden Bewindvoering /bewindvoerders- juristen / www.eldenbewindvoering.nl
Enki Energi BV /D.1.12 /duurzaamheid en energie / www.enki-energy.com
Erik Meijs Personal Trainer /B.1.6 /Personal Trainer / 

 www.erikmeijs-bringmoretolife.com
Europal BV /A.0.10 /Uitzendwezen / www.europaluitzend.nl
Fine Pro /partner in sales / www.finepro.nl
Fysiotherapie Janneke Janssen /B.2.11 /fysiotherapie /  

www.fysiotherapiejannekejanssen.nl
GB4ALL /D.0.3 /duurzame bouw / www.gb4all.com
3x3 Geeft Energie /A.2.4 /shiatsu en energetische therapie /  

www.3x3geeftenergie.nl
Grasveld Design /B.1.2 /webdeveloper / www.grasveld.net/
Grotesque Music /A.1.4 /Maken en uitgeven van geluidsopnames muziek en 

bedrijven
Inform-All /B.1.2 /advisering op het gebied van informatietechnologie, web 

development en andere IT gerelateerde zaken /  http://inform-all.nl
I-sti /B.1.2 /ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
JAN Advocatuur /D.1.10 /advocaat /  www.jan-advocatuur.nl
Jens ontwerpers / B.2.6 / tuin en landschap inrichting / www.jensontwerpers.nl
JTG Steigerbouw/ B.0.6/ (de)montage steigers/www.jtgsteigerbouwbv.nl
Hopmans re-ïntegratie & advies /B.1.9 /arbeidsintegratie / 

www.johnhopmans.nl
Linquistic Systems BV /A.1.12 /digitale vertaling / www.euroglot.nl
Mahbest /B1.5.a /uitzendorganisatie /  www.mahbest.nl

Marie-José Hoefs Belastingadviseur /A.2.2 /fiscaal adviseur/  
www.mariejosehoefs.nl

Mengedé Accountants BV /D.0.7 en D.0.7.a / accountant en advisering
Miwa Bouwservice /bouwservice bedrijf / www.miwabouwservice.nl
MKC Kandstad BV /C.1.2 en C.2.1 /uitzendwezen
Mundozorg BV /B.1.8 /thuiszorg / www.mundozorg.nl
Namaki Advocatuur /B.2.3 /Advocaat
NKC Nijmeegs Keurings Centrum / Viastoa /B.1.3 /deskundigen arbeid en 

gezondheid / www.viastoa.nl
Omen Services & Trading BV /A.1.7 /interim management en onderzoek / 

www.linkedin.com/in/sebastiaanwillemsen
PhoneJunkie /A.0.12 /specialist in mobiele telefoonhoesjes /  

www.phonejunkie.nl 
Phylipsen Adviseurs /A.2.5 /belastingadviespraktijk cq. administratie kantoor 

met fiscale en administratieve dienstverleners / www.phylipsen.nl
Pim van Keeken /D.0.7.b /ergotherapie / www.vankeekenergotherapie.nl 
Praktijk voor Gedragstherapie Aalsma /A.2.3 /GZ-psycholoog en Psychothe-

rapeut (BIG geregistreerd) / www.aalsmagedragstherapie.nl/
Qiatsu Massagekracht /A.2.4 /shiatsu masseur / www.massagekracht.nl
Quadrans /D.0.1 /beschermingsbewind / www.quadrans.nl 
Re-lais /B.1.9 /verzuimconsult, arbeidsdeskundig advies, re-integratie /  

www.re-lais.nl
Royal Smit Transformers BV /units B.0.1, B0.3, B05, B.0.7, B.0.8, A.0.5, A.0.6, 

A.0.7, A.0.8 en A.0.9 / ondersteunende afdelingen /   
http://www.sgb-smit.com/locations/royal-smit-nijmegen/location.html

Safe control /A.0.12.b /Brandbeveiliging / www.safecontrol.nl 
Sequalog /C.0.0.3/
Sirius Care /B.0.3/ Thuiszorgorganisatie
Stichting SOOS /B.2.10 en B.2.1 /voor-tussen- en buitenschoolse opvang / 

www.stichtingsoos.nl
SMP Groep Bewindvoerders /B.1.4.a /Bewindvoering / www.smpgroep.nl
SOC Nederland /B.1.5 /Praktische ondersteuning bij zorg- en opvoedzaken / 

www.socnederland.nl
S.P.E.L Nijmegen /A.2.6 /samenwerkende psychologen 1e lijn /  

www.spelnijmegen.nl
Strik Klus- en Schildersbedrijf /kelderruimte /klus en schilderbedrijf
Swapfiets /A.1.1 /fietsverhuur / www.swapfiets.nl/nijmegen
TIJS Advocatuur /B.1.1 /Juridische dienstverlening / www.tijsadvocatuur.nl
Thuiszorg INIS /D.0.4 /Thuiszorgorganisatie / www.thuiszorginis.nl
Travel Coördination BV /D.1.7 /Reisorganisatie 
Van Bemmel Timmerwerken /bouwbedrijf / www.bouwbedrijfvanbemmel.nl
Van Opstal & Partners /D.0.8 en D.0.8.a /arbeidsmediation en arbeidsconflic-

ten / www.vanopstalenpartners.nl
W.M.B. Bouwadvies /A.0.12.a /bouwkundig adviesbureau /  

www.wmb-bouwadvies.nl
Zorg Coöperatie Nijmegen BA /A.0.10.a en A.0.2 /hulpverlening en zorg / 

www.zorgcooperatienijmegen.nl 


