W

ij wensen alle vrienden en
relaties sfeervolle Kerstdagen en een
optimistisch en succesvol Nieuwjaar.
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Op de drempel van het oude naar het nieuwe jaar zult u waarschijnlijk net als ik terugblikken en u zelf
afvragen of het een ‘goed’ jaar was. Het begrip ‘goed’ is heel breed en er zijn natuurlijk vele aspecten
die het hebben van een ‘goed’ jaar beïnvloeden.
Wat achter ons is geweest kunnen we niet meer veranderen. Maar zoals altijd moeten we er toch weer lering
uit trekken voor de toekomst. Laat dat dan maar een
positief element zijn in een toch wel bijzonder jaar. Een
jaar, waarin we steeds met de idee moesten leven dat we
deel uit maakten van een politieke ‘rollercoaster’.
En dan hebben we het economisch dit jaar in Nederland ook nog niet getroffen. De recessie bleef ons deel.
Even kwam er een lichtpuntje, omdat het Centraal Bureau
voor de Statistiek meldde dat we een vijftien maanden
durende recessie achter ons hadden gelaten. Onze economie groeide in het derde kwartaal met 0,1% ten opzichte
van het voorgaande kwartaal. Een wel erg broze groei. En
was vooral te danken aan de uitvoer van goederen. Maar
onmiddellijk werden we door de denktank van de OESO
(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) om de oren geslagen dat we nog niet uit de problemen zijn. Zij verwacht een voortdurende economische
stagnatie en een hogere werkloosheid voor het jaar 2014.
En laten dat nu niet direct de toekomstgeluiden zijn die
je wilt horen. De positieve focus ligt blijkbaar op 2015.
En dat is nog ver weg!
Voor onze bedrijfsvoering was het ook een bijzonder jaar.
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We besloten te stoppen met het agrarisch loonwerk, dat
ooit de basis was voor ons in de jaren opgebouwde bedrijf.
U heeft het in een eerdere nieuwsbrief kunnen lezen. Maar
als ik aan het einde van dit jaar de balans opmaak houd
ik nog steeds het juiste gevoel over aan deze ingrijpende
beslissing. Belangrijk in dat gevoel is de niet aflatende
trouwe inzet en toewijding van al onze medewerkers. En
aan onze klanten, die op basis van prijs en kwaliteit, kozen
voor hun projecten via BSG en BSM. Wat we hebben
ervaren is dat in een stagnerende economie duurzame
relaties van erg groot belang zijn. Mijn hartelijke dank
daarvoor!
Wij wensen u en uw medewerkers prettige kerstdagen en
spreken de wens uit dat onze
aangename relatie zich in het
komende jaar zal voortzetten.
Samen met onze medewerkers
hebben we nog heel wat ambities voor u waar te maken.
Met vriendelijke groet,
Adwin Schreuders

Mechanisatie
DE NIEUWSTE GENERATIE MCCORMICK
Modern, stijlvol en
met een tikkeltje
agressieve look. Dat
was het beeld dat de
bezoekers dit voorjaar
tijdens de internationale SIMA beurs in
Parijs kregen met de lancering van de nieuwe McCormick X7-trekkers. De serie, die sinds enkele maanden in
productie is, bestaat uit drie viercilinder (X7.440 - 450
- 460) en drie zescilinder (X7.660 - 670 - 680) modellen.
Daarmee ligt het vermogen tussen 143 pk en 212 pk.
Afhankelijk van het model worden de X7-trekkers
aangedreven door de nieuwe Betapower Fuel Efficiency
4-cilinder of 6-cilinder turbomotor met resp. 16 of 24
kleppen met common rail injectie systeem. De nieuwe
motoren voldoen aan de Tier 4 Interim emissienormen
dankzij een systeem van rookgasbehandeling (SCR).
Hierdoor vermindert de uitstoot zonder afbreuk te doen
aan de motorprestaties. De cabine “Premiere Cab” van
de trekker is een werkelijke high-tech woonkamer met
ergonomische en logisch gerangschikte besturingselementen. Het interieur is samen met een grote
autodesign studio ontworpen. Het oogt allemaal
licht en ruim. Opvallend is de armleuning met geïntegreerde monitor en bedieningshendel. Deze is voor-

zien van bediening voor het kopakker management,
de hef, hydrauliek en transmissie. Er is een knop vrij
te programmeren, zodat de meest gebruikte functies
altijd binnen bereik zijn. Heel vernieuwend is de bijrijderstoel. Weg geklapt is deze volledig in het spatbord
weggewerkt. Dus geen last bij het in- en uitstappen.
Op de Agribex show van 3 t/m 8 december in Brussel,
één van de toonaangevende landbouwbeurzen in de
Benelux, hebben wij bijgedragen aan de promotie van
deze nieuwste generatie McCormick tractoren.
Alle toepassingen hebben tot toegevoegd resultaat
dat de nieuwe X7-trekkers heel efficiënt en erg comfortabel te bedienen en te berijden zijn. Wilt u weten
hoe efficiënt en comfortabel? Bel ons dan voor een
afspraak!

ZEKERHEID, KWALITEIT EN GARANTIE
Het Louis Nagel Garantieplan omvat onder andere
• garantie 5 jaar of 7.500 draaiuren
• kosten van arbeidsloon en materialen inbegrepen
• gebruik van originele onderdelen
• geen aftrek nieuw voor oud
• laag eigen risico
• schadeherstel altijd via uw eigen McCormick
dealer
Ondernemen is risico’s nemen en risico’s uitsluiten.
Om u vandaag, morgen en overmorgen nog meer
bedrijfszekerheid te bieden heeft de Nederlandse
McCormick importeur het Louis Nagel Garantieplan
ontwikkeld. Gecreëerd uit de eigen en herkenbare
visie op een van de belangrijkste sectoren, die Nederland rijk is. Als u via BSM een McCormick trekker
aanschaft, kunnen wij u als merkdealer met dit garantieplan een uitgebreide(re) zekerheid bieden met
verlengde garantie.
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Naast het Louis Nagel Garantieplan kunnen wij
u namens Centraal Beheer Achmea ook een
gunstige verzekeringspremie aanbieden. De voorwaarden van deze verzekering zijn passend bij
uw bedrijfsvoering en alleen voor u als klant van
Louis Nagel (lees BSM). Via ons kunt u geheel
vrijblijvend een offerte opvragen. Ook hier werkt
onze ervaring in uw voordeel. Wij zijn ervan overtuigd dat ondernemers niet alleen kiezen voor een
merk, maar ook voor de organisatie die erachter
staat.

Grondwerk
EEN GROOT(S) PROJECT
Nog even en Facilitypoint Borchwerf in Roosendaal
is gereed. Uit de tekeningen bleek al dat het een
architectonisch en ambitieus nieuwbouwproject zou
worden. En zo geschiedde! Direct gelegen aan de A17
(afslag 20), centraal aan de entree van bedrijvenpark
Borchwerf II, fungeert het nieuwe complex als een
echte ‘eyecatcher’. De internationale fastfoodketen
Burger King opent daar een nieuwe vestiging welke
plaats biedt aan 200 gasten. Het onbemande tankstation TankEasy maakte al deel uit van het nieuw te
realiseren project. En Voogd & Voogd Verzekeringen
en Diensten heeft inmiddels al intrek genomen in de
bovenetages van het prestigieuze kantorencomplex.
Het was werkelijk een heel ambitieus project, in
de ontwikkeling waarvan wij ons aandeel hebben
geleverd. Een gerenommeerd bouwbedrijf uit Zevenbergen schakelde BSG in om het immens grote
moerasachtige gebied om te zetten naar een bouw-

rijp geheel. En dat was geen kleinigheid. De start werd
gemaakt met het uitpompen van water, wat op sommige
plekken wel anderhalve meter diep was. Bij het verder
egaliseren bleek dat we wel heel veel grond moesten
aanvoeren. Het inklinken van de grond en het egaliseren had zijn tijd nodig.
Ondertussen moest er wel doorgewerkt worden. We
hebben bouwwegen aangelegd waarover gewerkt
kon worden. Nadat de hoofdaannemer de realisatie
van de nieuwbouw op orde had, zijn we gestart met
het bestratingswerk. Alles conform de specifieke eisen
zoals in het bestek, met hier en daar een aanpassinkje
conform de specifieke wens van de opdrachtgever.
Er is ruim 6000 m2 bestrating aangelegd in de vorm
van rijbanen, parkeerplaatsen, stoepjes en terrassen.
Het meeste is machinaal aangelegd, maar er komt
altijd nog handwerk aan te pas. Voor BSG was het een
mooie en uitdagend grote klus.

Grondwerk
EEN TUIN DIE BIJ
U PAST

Ondertussen is bij u best bekend wat wij zoal bij BSG
doen. Maar BSG doet meer. In samenwerking met onze
vaste onderaannemers kunnen wij ook de complete
aanleg van een particuliere of bedrijfstuin verzorgen.
Aan de basis van een mooi aangelegde tuin ligt altijd
een creatief en doordacht ontwerp. De inbreng van de
klant is daarbij van fundamenteel belang. Per slot van
rekening moet het concept in harmonie zijn met de
geuite wensen, de uitstraling van de woning of bedrijfspand en de omgeving. In een ontwerp is een beplantingsplan erg belangrijk. Iedereen ziet toch graag dat
een tuin in alle jaargetijden een lust voor het oog is.
Dat vraagt zeker om een gepaste combinatie van materialen, zoals het type bestrating en een uitgekiend
verlichtingsplan.

Voor het onderhoud van uw tuin biedt BSG eveneens
de oplossing. Van periodiek onderhoud tot een jaarlijkse grote beurt. Daarmee houdt u uw tuin op haar
mooist! Voor bedrijven geldt dat een prachtig onderhouden bedrijfstuin bijdraagt aan de uitstraling van de
onderneming. Het is en blijft een visitekaartje naar uw
omgeving en de bezoekers. Naast een schitterende
tuin wilt u dat uw complete bedrijfsterrein er perfect bij
ligt? Ook dat kunt u gerust aan BSG overlaten.
BSG verzorgt voor u:
o complete tuinaanleg en periodiek tuinonderhoud
o renoveren en opknappen van bestaande tuinen
o (sier)bestratingen (split, natuursteen,
beton/gebakken)
o leveren en plaatsen van (houten) schuttingen,
tuinhuisjes en vlonders
o creëren van vijvers
o aanleggen van beregeningsinstallaties
o plaatsen van dam- en keerwanden
Bel ons eens om te informeren wat we voor u kunnen
betekenen.

VAN VERSLETEN NAAR NIEUW
Voor een van onze relaties hebben wij de opdracht
gekregen om op het industrieterrein Moerdijk een verzakte betonnen binnenvloer te slopen. Allereerst zijn wij
gestart met de volledige bestaande betonvloer uit de
hal te breken en af te voeren. Vervolgens hebben we
een deel van de bestaande zandlaag onder de vloer
afgegraven en afgevoerd. Na het verwijderen van de
zandlaag hebben we eerst de ondergrond gewalst met
een 10 tons trilrolwals. Hier bovenop is een gebroken
puinpakkket aangebracht, ook weer verdicht met de
wals. Het puinpakket is op de centimeter nauwkeurig
weggelegd om de nieuwe betonvloer erop te storten.
Uiteindelijk ligt er een vloer die weer een heel lange tijd
tegen een stootje kan.
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