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Woensdag 27 juni jl is ons vernieuwde bedrijfsres-
taurant op de begane grond weer geopend.
We zijn nog niet helemaal klaar want de fotowand-
bekleding en de planten zijn er nog niet, maar u 
kunt al gewoon lekker komen lunchen. 

Het nieuwe restaurant is in samenwerking met 
Mensa catering, het Bedrijvencentrum en buurman 
Royal SMIT Transformers gerealiseerd. Voortaan 
zullen wij dagelijks brood vers afbakken en beleg-
gen. De belegsoorten zijn uitgebreid, maar ook de 
rest van het assortiment.

Graag willen wij zoveel mogelijk inspelen op de 
behoefte van onze gasten dus u kunt rustig aan 
onze collega’s aangeven wanneer u iets mist in het 
assortiment of wellicht suggesties heeft.
De openingstijden van de counter blijven voorlopig 
hetzelfde als voorheen, maar ook die kunnen nog 
wijzigen omdat wij ook hier willen zoveel mogelijk 
willen inspelen op de behoefte.
Naast de counterverkoop kunt u bij Mensa ook al-
tijd terecht voor andere cateringwensen. Receptie 
of andere festiviteit? Informeer naar de mogelijk-
heden. Wij bieden graag service voor elk budget!
info@mensacatering.nl   

Met vriendelijke groet,
Team Mensa Catering   

Nieuwe bedrijfskantine 

Vanwege het succes van de barbecue van 
voorgaande jaren houden wij dit jaar weer 
een gezellige BBQ. Wij willen u van harte 

uitnodigen voor deze barbecue en samen 
met u proosten op een ondernemende en 
mooie zomer.

Dit alles vindt plaats op het hopelijk zon-
nige terrein achter het gebouw. 
Ook dit jaar met muzikale omlijsting van 
Patty Davies en haar broer Shane.

Zomerborrel met Barbecue 
Vrijdag 07 juli a.s. van 16.30 uur tot 18.30 uur
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Hallo allemaal,

Bij deze stel ik mij even aan 
jullie voor. Mijn naam is Ronald 
Kronenburg, m.i.v. april huur ik 
hier aan de Groenestraat unit D 
1.3 een atelierruimte. Sinds 1999 
ben ik professioneel werkzaam als 
karikaturist, sneltekenaar en il-
lustrator onder mijn bedrijfsnaam 
Atelier Kronenburg.

Ik heb jarenlang in Breda en 
omstreken gewoond en sinds 
kort woon ik met mijn nieuwe 
liefde Anja in Grave. In Breda en 
Chaam heb ik vanuit mijn eigen 
atelier ruim 13 jaar schilderlessen 
gegeven. Vanwege mijn verhuizing 
naar Nijmegen ben ik daar nu mee 
gestopt, maar mogelijk, dat ik dit 
hier in de toekomst weer op ga 
pakken.

Als karikaturist teken ik zowel in 
binnen en buitenland op allerlei 
feestelijke evenementen. Men kan 
mij dan boeken om alle aanwe-
zigen op een grappige wijze te 
vereeuwigen en daarbij geef ik  
ook workshops karikatuurtekenen 
aan groepen. Als sneltekenaar 
verzorg ik (meestal voor bedrijven) 
stand-up cartooning.

D.w.z. dat ik tijdens congressen  
themadagen, brainstormsessies 
ed. het gesproken woord of situa-
ties vertaal in een snelle cartoon.
Verder maak in opdracht illustra-
ties en illustreer ik boeken, het 
laatste boekje was een boekje vol 
met karikaturen van politici en 
had te maken met de laatste ver-
kiezingen getiteld  “Het kamerlid 
van uw dromen”.

Daarnaast maak ik (als ik er aan 
toe kom) ook eigen werk, wat be-
staat uit gouaches, olieverfschil-
derijen, aquarellen en tekeningen.
In het verleden exposeerde ik nog 
wel eens, op het moment ligt dit 
een beetje stil.

Ik hoop dat ik zo een beetje een 
duidelijk beeld van mijzelf en mijn 
werk heb gegeven. Het lijkt me 
leuk om jullie als medehuurders te 
leren kennen en wie weet doen we 
samen nog wel eens zaken.

Groetjes Ronald

Ronald Kronenburg
Even voorstellen

We huren alweer ruim drie jaar de unit A.0.12.B op de begane 
grond in het BCG en dat bevalt ons nog steeds heel goed. 
“We” zijn: Ruben de Haas, Sjoerd Vissers en Rowan Brink en 
tezamen vormen wij Safe Control Brandbeveiliging. Bij dat 
laatste moet u denken aan advies, levering en onderhoud aan 
blusmiddelen, vluchtwegverlichting, rookmeldinstallaties en 
brandmeldcentrales. Regelmatig breiden wij onze diensten en 
productaanbod aan dus voor actuele informatie: kijk op onze 
site of volg ons op Facebook. Bent u gelijk op de hoogte van 
de laatste veranderingen in wet- en regelgeving binnen ons 
vakgebied. Uiteraard kunt u ook gewoon bij ons binnenlopen 
(unit A.0.12.B).
Omdat wij service van groot belang vinden, treft u bij dit artikel 
een handig overzicht  “wat te doen bij brand” aan. Print/knip 
deze  uit en hang ‘m op in uw unit. Weet u gelijk wat u moet 
doen in geval van een calamiteit!
Meer info? Op vrijdag 7 juli a.s. zijn wij van de partij bij de 
jaarlijkse barbecue. Dan maar eens nader kennismaken?

Rowan Brink

van Alphenstraat 4-4, 1053 WE Amsterdam, Tel 0613-499 194
Groenestraat 294, 6531 JC Nijmegen, Tel.   024 - 3 777 171, 
Mob.  0613 - 499 194, www.safecontrol.nl

Safe Control
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Royal SMIT Transformers huurt 
kantoorruimte (aantal kan-
toorruimten op zowel de A- als 
B-vleugel)  bij bedrijvencentrum 
Groenestraat. Wij vonden het 
een leuk idee om middels het pe-
riodieke nieuwsblad Groenvoer 
even een voorstelrondje te doen.
Het ontwerpen, bouwen en 
installeren van vermogenstrans-
formatoren is de core business
van Royal SMIT Transformers. Het 
is uniek dat ons bedrijf deze acti-
viteiten allemaal in Nijmegen uit 
kan voeren. Wij maken dan ook 
gebruik van de synergie tussen 
alle partijen die bij de realisatie 
van een transformator betrokken 
zijn. Dit zorgt voor een verbeterde 
efficiency en vermindert de kans 
op fouten. De kwaliteiten van 
zowel engineers als productie 
worden op deze manier optimaal 
benut en ingezet. Transformato-
ren zijn kennisintensieve produc-
ten en deze werkwijze leidt tot 
het beste resultaat.

Royal SMIT Transformers maakt 
deel uit van de SGB-SMIT Group 
met vestigingen in Nederland, 
Roemenië, Maleisië, Duitsland en 
Amerika. Royal SMIT Transfor-
mers in Nederland (Nijmegen)
heeft ruim 650 specialisten in 
huis, die zich dagelijks inzetten 
voor onze klanten. Het bedrijf 
levert wereldwijd machinetrans-
formatoren, distributietransfor-
matoren en phase shifters voor 
netbeheerders en energieopwek-
kers. Transformatoren zijn kenni-
sintensieve maatwerkproducten, 
die klant specifiek ontworpen 
worden.

Binnen ons bedrijf weet ieder-
een precies wat zijn rol is en 
speelt service een grote rol. We 
hebben korte lijnen en klanten 
komen makkelijk in contact met 
de medewerker van hun keuze. 
Een aantal servicespecialisten 
is nauw betrokken bij bepaalde 
klanten en worden desgewenst 

ook klant specifiek ingezet. Dit 
komt de klantrelatie zeer ten 
goede.

Royal SMIT Transformers 
doormaakt een gestage groei 
die ervoor zorgt dat Royal SMIT 
naast uitdagingen binnen de 
productie en logistiek ook een 
kantoorhuisvesting uitdaging 
heeft. Dat heeft geresulteerd in 
een goede samenwerking tussen 
SMIT en het Bedrijvencentrum 
Groenestraat (afgekort BCG).
Zo zijn er al een aantal afdelin-
gen ondergebracht bij het BCG, 
zoals bijvoorbeeld de afdeling IT, 
HR en het verkoopkantoor van 
SGB. Daarnaast wordt er ook 
meer en meer gebruik gemaakt 

van de andere faciliteiten die het 
BCG biedt, zoals spreekkamers 
(flexplekken) en vergaderzalen.
Samen met Mensa Catering (de 
uitbater van de kantine van het 
BCG) en het bedrijvencentrum 
zelf investeert Royal SMIT in een 
nieuw state of art bedrijfsrestau-
rant die door zowel de huurders 
van het BCG als het personeel 
van Royal SMIT gebruikt kan 
worden. Tot nu toe ervaren wij de 
samenwerking als zeer positief 
en, wat heel bijzonder is, is dat er 
al samengewerkt wordt met een 
aantal huurders. Het BCG heeft 
zoveel specialisme in huis met 
nieuwe gezonde en frisse ideeën. 
Wij staan open om deze samen-
werking verder te bevorderen.  

Royal SMIT Transformers

BEDRIJVENCENTRUM GROENESTRAAT WENST IEDEREEN ALVAST EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE TOE.



Groenvoer - Juni 2017   -   4

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

Absidia BV/B.2.4/Medisch specialist
Aduis BV/ A.0.1/ webwinkel/ www.aduis.nl
Albes BV/ D.0.3/ Organisatie advies/   
Alexander Calder Arbeidsintegratie/ D2 vleugel/Re-integratie/ www.calder.nl
Ander licht Reizen/ D.1.4./vakantie-reisspecialist latijns-Amerika/ www.

anderlicht.nl
Atelier Kronenburg/ D.1.3/  beeldend kunstenaar, schilder en tekenaar/ www.

atelier-kronenburg.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.010/D.1.5 / 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  

computercursussen/ www.computertraining.nl
Dahlia Kracht/ D.1.9/ zorg en welzijn, individuele begeleiding/  

www.dahliakracht.nl
DDB Bewind/ A.1.5./ Bewindvoering
De Fietsknecht/ D.0.11/ Mooie fietsen voor een normale prijs/  

www.fietsknecht.nl
Delen ABC/ B.1.9./ bedrijfsgeneeskundige en arbeidsdeskundige 

dienstverlening/ www.delenabc.nl
De Ondernemersconsulent/ B.2.6 en B.2.7/ advies voor ondernemers/  

www.deondernemersconsulent.nl
De Persgroep/ D.0.2.L en D.0.2.R/ distributiekantoor
Diëtistenpraktijk Dogdu/ A.2.5.A/ diëtist
Eforah/A.2.7./ IT-advies speciale systemen/www.eforah.nl
Elden Bewindvoering/ D.0.6/ bewindvoerders/ juristen/  

www.eldenbewindvoering.nl
Enki Energi BV/ D.1.12/ duurzaamheid en energie/ www.enki-energy.com
Erik Meijs/B.1.6./ Personal Trainer/www.erikmeijs-bringmoretolife.com
Europal BV/ A.0.10/ Uitzendwezen/www.europaluitzend.nl
Fine Pro/ A.1.2 en A.1.3/ partner in sales/ www.finepro.nl
Fysiotherapie Janneke Janssen/ B.2.11/ fysiotherapie/  

www.fysiotherapiejannekejanssen.nl
3x3 Geeft Energie/A.2.4/shiatsu en energetische therapie/  

http://www.3x3geeftenergie.nl
Geomanagement BV/ B.2.5/Geo-informatie, projectmanagement en advies/ 

www.meteninbeelden.nl
G.J. Pricker Administratiedeskundige MKB/ A.2.5.A/ financieel administratie 

dienstverlening/ www.gjpricker.nl  
Grotesque Music/ A.1.4/ Maken en uitgeven van geluidsopnames muziek en 

bedrijven
JAN Advocatuur/ D.1.10/ advocaat/www.jan-advocatuur.nl
John Hopmans Arbeidsintegratie/ B.1.9./ arbeidsintegratie/  

www.johnhopmans.nl
Linquistic Systems BV/ A.1.12/ digitale vertaling/ www.euroglot.nl
Maatschap Netto Fiscaal/ B.1.4./financiele en fiscale diensten/  

www.nettoonline.nl

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

Miwa Bouwservice/ A.2.4./ bouwservice bedrijf/ www.miwabouwservice.nl
MKC Kandstad BV/ C.1.2 en C.2.1/ uitzendwezen
Mundo Zorg 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
Nijmegen Bootcamp/ A.0.11A /specialist in buitensporten/  

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

www.linkedin.com/in/sebastiaanwillemsen
Oxcim/ D.0.3/ Interim managment en Consultancy/ www.oxcim.nl
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
PP Personeelsdiensten/ D.1.11/ uitzendorganisatie/www.pponline.nl
Psychotherapiepraktijk Scheltinga/ B.0.6/ GZ-psycholoog, psychotherapeut 

en EMDR practitioner/ www.psychotherapiepraktijkscheltinga.nl/
Praktijk Hundersmark/ A.2.1/ psychotherapie, leertherapie en supervisie/ 

www.anjahundersmarck.nl
Praktijk voor Gedragstherapie Aalsma/ A.2.3/GZ-psycholoog en  

Psychotherapeut (BIG geregistreerd)/ www.aalsmagedragstherapie.nl/
Qiatsu Massagekracht/ A.2.4/ shiatsu masseur/ www.massagekracht.nl
Re-lais/ B.1.9./ verzuimconsult, arbeidsdeskundig advies, re-integratie/  

www.re-lais.nl
Royal Smit Transformers 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

Rouw Regisseur/D.0.12/ uitvaartbegeleiding/ www.suzannevanhorssen.nl
Safe control/ A.0.12.B/ Brandbeveiliging/ www.safecontrol.nl
Sarp/ B.1.5.A/ ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
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 Schilderbedrijf/ 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 Coordination BV/ D.1.7./ Bike and Walking Tours/ www.eurobike.com
Van Bemmel Timmerwerken/ D.0.3/ bouwbedrijf/ 

www.bouwbedrijfvanbemmel.nl
Van Opstal & Partners/ D.0.8 en D.0.8.A/ arbeidsmediation/  

arbeidsconflicten/ www.vanopstalenpartners.nl
W.M.B. Bouwadvies/ D.0.7./ bouwkundig adviesbureau/ 

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

www.zorgcooperatienijmegen.nl

Actueel overzicht huurders mei/juni 2017
(alleen huurders met toestemming van vermelding)


