
Ja, de media berichtten onlangs dat consumenten de 
toekomst van de Nederlandse economie weer iets zon-
niger tegemoet zien. Een lichtpuntje, denk je dan. Maar 
direct erop volgt de mededeling dat de koopbereidheid 
van de Nederlandse consument nog steeds dramatisch 
laag is. De negatieve gedachte  over de ontwikkeling van 
hun eigen fi nanciële situatie overheerst. De hulpkreten 
van premier Rutte: ‘Koop die auto! Ga die winkel in! Boek 
die vakantie!’ leiden dus beslist niet tot meer bestedingen. 
Nee, de consument houdt nog steeds angstvallig de hand 
op de knip. Bang voor de individuele uitkomsten van 
de geplande bezuinigingen en lastenverzwaringen. We 
hebben nu te maken met de grootste koopkracht daling 
sinds 1985. Terechte angst bestaat voor een toenemende 
werkloosheid en hoe persoonlijk kan dat wel niet worden. 
Het kabinet wordt door de oppositie verweten laks te 
zijn in het bestrijden van de werkloosheid. En inderdaad, 
besluiteloosheid overheerst. En daarmee behaal je geen 
resultaat. Keer op keer krijgt minister Dijsselbloem van 
Financiën het voor zijn kiezen dat hij door de forse be-
zuinigingen de economie meer schaadt dan helpt. Ruimte 
voor stimuleringsmaatregelen zou niet mogelijk zijn, zegt hij. 

Gevolg is wel dat we maar niet uit de recessie komen. Ter-
wijl in de landen om ons heen, zoals Duitsland en Frankrijk 
de bedrukte crisissfeer is weggeëbd. Daar overheersen 
geregeld de optimistische geluiden. Nu wij nog. Ondanks 
alle economische tegenwind zien we stevig door te pak-
ken vanuit onze bedrijfsonderdelen BSG en BSM. We 
hebben vertrouwen, want onze klandizie is groot. Echter, 
deze tijden vragen wel extra aandacht voor het leveren van 
service, kennis en begeleiding én de durf om verder te ont-
plooiien. Daarom zijn we heel content dat we van McCor-

mick het offi cieel dealerschap 
hebben verkregen. Wilt u het 
nieuwe materieel zien dat we 
kunnen leveren? Dan tonen wij u 
dat graag tijdens de AGRO-dag 
aan de Vlijt in Zevenbergschen 
Hoek op zaterdag 14 september. 
U bent van harte welkom! 

Met vriendelijke groet,

Adwin Schreuders

Heeft u dat nou ook zo? Dat we veronderstellen dat Nederland nog steeds een welvarend land is. Maar 
dat we daar eigenlijk in de publieke opinie weinig van uitstralen. Dat we elke dag maar weer gecon-
fronteerd worden met sombere cijfers. Dat onduidelijk is wat vanuit de regeringspartijen de kern van 
de harde aanpak is. Dat compromis over compromis wordt gesloten. En dat daarmee de stimulansen 
om onze economie op te peppen ontbreken.  
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Een snelle, goede service en maatwerk zijn ‘state-
ments’ waaraan wij invulling geven in onze werkplaats 
van BSM aan de Stadsedijk in Oudemolen. Sinds het 
afstoten van een stuk bedrijfsactiviteit komt dat nog 
beter tot zijn recht. Per slot van rekening hoeven we nu 
geen tijd en energie meer te steken in het sleutelen aan 
onze eigen loonwerk machines. 

In onze werkplaats gebruiken we solide gereedschap-
pen en professionele diagnose apparatuur. Behalve alle 
door BSM geleverde machines en tractoren repareren 
en onderhouden onze monteurs ook andere merken 
machines en transportmiddelen bestemd voor de 
landbouw, groenten- en fruitsector, veeteelt en grond-
verzet. Naast het repareren van machines bouwen wij 
zelf ook verschillende machines, waaronder landbouw-
kippers, gronddumpers en containerbakken.

Ook ter plekke kunnen 
wij storingen verhelpen. 
Staat uw machine onder-
weg eens met panne? 
Dan komen wij met onze 
servicebus naar u toe om 
op locatie een mogelijke 
reparatie te verrichten. De 

BSM werkplaats herbergt een volledig automatisch airco 

vulstation. Geschikt voor alle soorten (zware) motorische 
voertuigen. Zo kunnen wij de airco controleren, bijvullen 
en indien nodig repareren. Verder behoort tot onze 
werkplaatsactiviteiten het afpersen van hydrauliek slan-
gen. In ons magazijn hebben wij veel machineonderde-
len en gereedschappen op voorraad. Hebben we een 
artikel of onderdeel even niet voorradig, dan bestellen 
we dat graag voor u. Gebruikelijk is dan dat we binnen 
24 uur aan u kunnen leveren. 

En u weet het: wij staan 6 dagen per week voor u klaar! 

Mechanisatie
LAAT UW MACHINES ONZE ZORG ZIJN 

Precies doen wat nodig 
is; daar draait het om bij 
HOMBURG HOLLAND.
Homburg is een mo-
dern bedrijf, gespeciali-
seerd in de toelever-
ing van werktuigen op 
de agrarische markt. Om 
niet te verzanden in een
 te massaal aanbod van 

producten is het bedrijf in de loop van de tijd gebouwd 
op drie pijlers van productgroepen. En heeft daarmee in-
vulling gegeven aan hun eigen treffende slogan.
•  HARDI spuittechniek. Deze techniek is gericht op pre-

cisielandbouw, waarbij minimalisatie van het (spuit)
middelengebruik centraal staat. Alle mogelijke spuit-
machines tot wel 7000 liter tankinhoud, met lucht-
ondersteuning en sensortechniek staan in het leverings-
programma. De Commander, Alpha en HeroW zijn de 
paradepaardjes van Hardi.

•  HOMBURG drainagereinigers zijn economisch in 
gebruik, betrouwbaar en robuust. De bediening is 
eenvoudig en de werking veilig en effi ciënt. De ex-
treem stevige HPE slang wordt in de drain geduwd 
(tot maximaal 500 mtr), waarbij de speciaal ontwikkelde 
spuitkop de drain reinigt en het vuil afvoert. Het gepa-
tenteerde systeem reinigt zonder de structuur van de 
grond of de drain aan te tasten. 

•  VÄDERSTAD staat synoniem voor geavanceerde en 
betrouwbare grondbewerkings- en zaaimachines. 
Zweedse innovatieve (machine)ontwikkelingen dienen 
altijd het doel om effi ciënter te kunnen werken en een 
betere gewasproductie te krijgen. 

Het streven is toch steeds om het maximale uit uw 
machines te halen. Samen met BSM bieden wij u graag 
onze expertise aan om ook uw resultaten te verbeteren. 
www.homburg-holland.com  

PRECIES WAT NODIG IS
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Mechanisatie

Met ingang van donderdag 1 augustus 2013 mag de 
fi rma Bezooijen & Schreuders Mechanisatie (BSM) zich 
offi cieel McCormick dealer noemen. Het ambitieuze 
bedrijf in het Brabantse Oudemolen neemt hiermee 
een belandrijke positie in binnen het Nederlandse Mc-
Cormick dealernetwerk. BSM verzorgt de verkoop en 
service binnen het akkerbouwgebied in West-Brabant. 

McCormick is een prachtig merk met een enorme 
marktpotentie. McCormick koppelt kracht aan design. 
McCormick is een merk met een rijke historie en kan 
gezien worden als de grondlegger van de moderne 
landbouw. Een merk dat met Louis Nagel als stuwende 
kracht alles in zich heeft om een toonaangevende 
positie binnen de Benelux te veroveren. Standaard 
5 jaar volledige garantie is hier voorbeeld van. Jack 
Schreuders, zal de verkoop en de organisatie van het 
dealerschap op zich nemen. Wij kennen Jack als een 

enthousiaste en gedreven vakman die zijn sporen in de 
landbouwmechanisatie heeft verdiend. 

‘In ons streven optimale kwaliteit én service te kunnen 
bieden, zijn we op zoek gegaan naar een trekker-
merk dat bij ons en onze klanten past. Na zorgvuldige 
inventarisatie en wederzijdse toenadering kwamen 
we uit bij het merk McCormick, waarvan Louis Nagel 
uit Andelst de importeur is. Mede door de 140 jaar 
ervaring en degelijke reputatie van Louis Nagel zijn 
wij verzekerd van een professionele ondersteuning. 
De scholingsmogelijkheden die onze medewerkers 
kunnen ontvangen is hiervan een sprekend voorbeeld’,
aldus Schreuders.

Louis Nagel wenst BSM veel succes met de verkoop en 
service van McCormick trekkers.

NIEUWE MCCORMICK DEALER VOOR WEST BRABANT



In de loop van de jaren heeft het vak stratenmaker een 
grote verandering doorgemaakt. Was het voorheen 
puur handmatig steen na steen leggen; dan is het nu 
al een paar jaar vanuit de ARBO-wetgeving verplicht 
om overal waar het mogelijk is machinaal te bestraten. 
Een goede bestrating betreft niet alleen de keuze 
van het materiaal maar ook het met grote precisie 
machinaal afrijden van het zandbed. En uiteraard ver-
volgens het in ‘strakke’ verbanden kunnen neerleggen 
van het straatwerk. Dat vraagt om ervaren vakkennis 
van stratenmakers en die hebben wij in huis. Onze 
stratenmakers kunnen zowel oud als nieuw materiaal 

uitstekend verwerken in alle soorten verbanden. Een 
relatief groot deel van de bestratingsmarkt in Nederland 
bestaat uit herbestrating. Voor het gebruikte materiaal 
maken wij handig gebruik van de Brickclean. Het is een 
ergonomisch robotachtig hulpmiddel, dat losgestorte 
niet-vormvaste gebruikte straatklinkers kan palletiseren 
tot mooie in diverse verbanden opgestapelde handel-
bare pakketten steen, die klaar zijn voor machinale be-
strating. Het herstratingsproces kan dan op locatie op 
ARBO-verantwoorde wijze worden uitgevoerd. 

BSG verzorgt zowel projectmatig (bedrijfsterreinen, 
opritten, parkeerplaatsen) als verschillende vormen 
van particulier straatwerk. Voor welke toepassing van 
straatwerk u ook wilt, belt u voor informatie gewoon 
naar 0168-462 110. 

Natuurlijk kunnen wij 
ook de levering van 
al het benodigde 
materiaal zoals zand, 
stenen en opsluit-
banden voor u ver-
zorgen. 

Grondwerk
STRAATWERK ALTIJD PROMINENT IN BEELD

WAT DOEN WE ALLEMAAL

BSG is een no nonsense bedrijf dat een grote verschei-
denheid aan werkzaamheden in zijn pakket heeft. Het 
uitgangspunt is dat BSG ‘alles’ zelf doet. Met eigen 
machines en eigen mensen. Maar er zijn natuurlijk ook 
werken die we door onze onderaannemers uit laten 
voeren. Denk daarbij aan asfalteren, betonnen vloeren 
storten en de complete beplanting van uw bedrijfs-
omgeving of particuliere tuin.

Het streven van BSG is om zoveel mogelijk machinaal 
te doen. Daarom zijn we in het bezit van zeer kleine 
machines tot grotere rupskranen. We kunnen zelfs in 
een woning machinaal grond- en sloopwerk verrichten. 
De focus van BSG ligt op de aanneming van werken. 
De opdrachtgever weet dan exact waar deze aan toe is. 
Maar vanzelfsprekend werken wij ook ‘op regie’. En uiter-
aard kunnen wij het tekenwerk van uw projecten voor u 

verzorgen. Verder is BSG eveneens een vertrouwd adres 
voor leveranties van zand, grond, menggranulaat, pvc- 
en bestratingsmateriaal. 

Een greep uit onze BSG activiteiten:
• Ontgraven van bouwputten
• Terreinverhardingen
• Rioleren
• Straatwerk 
• Sloopwerk
• Ontstoppen van rioleringen
• Verkoop van zand, grond, mengpuin, 
 pvc en (gebruikt) bestratingsmateriaal
• Plaatsen van beschoeiingen
• Aanleg paardrijdbakken 

Uw grondwerk is bij ons altijd in degelijke handen. Daarom 
staan wij garant voor de kwaliteit van het eindproduct. 

VCA gecertifi ceerd
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