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Onze nieuwsbrief zo aan het einde van het jaar is een prima gelegenheid om al onze relaties, toekomstige relaties, collega-ondernemers, familie en vrienden een bijzonder aangename kerstperiode te
wensen en een nieuw jaar waarin goede gezondheid, plezierige contacten en zakelijk succes een mooie
basis voor de toekomst voor eenieder is.
Het voorbije economische jaar werd gekenmerkt door
een sloom prestatieherstel. Maar op de drempel naar het
nieuwe jaar komen experts toch met licht hoopvolle geluiden voor 2015. De werkloosheid daalt, het besteedbare
inkomen voor huishoudens neemt toe en het herstel op
de woningmarkt zet door. Het zijn veronderstelde economische groeiverwachtingen welke niet anders kunnen
dienen dan als basis voor een nieuwe -korte termijn- toekomstvisie.
Met welke toekomstvisie een ondernemer ook heeft te
maken. Het is altijd blijven anticiperen op (on)verwachte
veranderingen. Wij bepaalden ons toekomstbeeld door
te stoppen met het agrarisch loonwerk en de focus te leggen op onze bedrijven BSM en BSG. Vervolgens ga je
niet zomaar afwachten wat er op je pad komt. Wij zijn
dus niet gestopt met innoveren. Wij zijn gaan nadenken
over een nieuwe machine met toegevoegde waarde
voor het klepelmaaien. Om sneller en efficiënter het
restgras rondom obstakels, zoals bomen, reflectorpaaltjes en verkeersbordpalen weg te maaien, ter vervanging van de bosmaaier. Voordat we het punt van ‘gereed
voor verkoop’ bereikt hebben, is er heel wat technische
research voor nodig mede geholpen door mensen van
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Improvia, een gerenommeerd engineering bureau. In de
vroege fase, tussen de uitvinding van het product en de
productontwikkeling worden uiteraard kosten gemaakt.
Op basis van een helder uitgewerkt businessplan kunnen wij gebruik maken van de Regeling Vroegefasefinanciering. Deze regeling wordt toegepast vanuit de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze
overheidsorganisatie stimuleert en ondersteunt ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal
ondernemen.
Het idee en uitvoering van deze obstakelmaaier wordt
door RVO als zeer waardevol en klaar voor de markt
beoordeeld. Om juridische bescherming op onze uitvinding te garanderen hebben we
octrooi aangevraagd op onze obstakelmaaier. Op pagina 3 vindt u
meer inhoudelijke informatie over
ons innovatieve apparaat. En dan
nu....succesvol de markt op!
Met vriendelijke groet,
Adwin Schreuders

Mechanisatie
DUBEX spuitmachine uitgevoerd
met SELECTOR spuittechniek
Naast de bekende spuiten met computer en GPS sectie afsluiters biedt Dubex nu ook de SELECTOR techniek aan. Selector omvat een compleet elektronische
canbus aansturing van de
spuitdoppen. Op basis van
GPS informatie bepaalt de
spuitcomputer per individuele
spuitdop of deze mag openen
of juist gesloten moet blijven.
Dat betekent dat overlapping
tot het verleden behoort. Elke
vierkante meter wordt slechts
één keer bespoten. U zult
merken dat u voor hetzelfde
perceel opeens minder spuitmiddel nodig heeft. En omdat uw kostbare gewas
niet meer dubbel bespoten wordt, treedt er ook nog
eens minder opbrengstderving op. Dubbel voordeel:
besparing en minder verlies!

In het noordelijk deel van ons land hebben vele akkerbouwers en loonbedrijven inmiddels voor Selector
gekozen. Nu is het zuiden aan de beurt. Met trots
melden wij dat Guido Oomen uit Zevenbergen onlangs
als eerste akkerbouwer in Brabant voor Selector heeft
gekozen. Natuurlijk via Bezooijen en Schreuders Mechanisatie. Wij wensen Guido Oomen heel veel succes met
zijn nieuwe Dubex.

Punt de Wit kiest opnieuw voor een
Manitou verreiker
Na jaren met plezier een MLT 632 te hebben gebruikt is loon- en fouragebedrijf Punt de Wit vof nu
overgestapt op de MLT 634-120 LSU. Deze verreiker
is voorzien van een 124 pk sterke Perkins motor met
turbo en intercooler. De hefhoogte van dit Manitou
type is 6.05 meter en de hefcapaciteit is 3400 kg.
Tot de complete uitrusting behoort verder mastvering, airco en een luchtgeveerde stoel. Ook deze
machine is in het Manitou gamma ongeëvenaard in
kwaliteit en technologie.
De heer Punt zegt: “het merk Manitou bevalt ons al
lang heel goed en met BSM hebben we daarnaast
gemakshalve ook nog
eens de dealer om de
hoek”.
BSM wenst de firma
Punt de Wit veel werken rijplezier met de
nieuwe Manitou.

Ook u kunt werkplezier van deze verreiker hebben,
want firma Punt de Wit verhuurt dit nieuwe materieel
(inclusief machinist) graag voor werkzaamheden
bij u op het bedrijf. Interesse?
Bel even naar de mobiele nummers:
06- 12 10 52 49 of 06 - 22 58 04 55.
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Grondwerk
Grondige basis van elk project
Een project slaagt pas bij een degelijke ondergrond.
Goed uitgevoerd grondwerk staat niet voor niets aan
de basis van elk project. Het is aan BSG om letterlijk
en figuurlijk bergen (grond)werk te verzetten. We hebben in voorgaande nieuwsbrieven al een aantal voorbeelden van onze grondwerkactiviteiten getoond. Aan
bod kwamen ondermeer het uitgraven van bouwputten,
graven van watergangen en sleuven voor leidingwerk,
aanbrengen van voorbelasting, ophogen, egaliseren,
afvoeren van vrijkomende grond en machinaal straatwerk. Met de inzet van ons moderne materieel kan elk
aangenomen project heel efficiënt worden uitgevoerd.
Onze kennis om ‘grondig in grondwerk’ te zijn zetten
we ook in kleine(re) projecten in. Daartoe behoren ook
opdrachten van particulieren. Veelal vraagt dat soort
projecten om compact klein materiaal. Onder andere
met een kraantje en mini rupsdumper van slechts 85
cm breed, om heel eenvoudig door nauwe doorgangen
te manoeuvreren, zijn we heel flexibel in onze werkbewegingen.

karwei, dat altijd accuraat moet gebeuren. Bijvoorbeeld
bij oeverafgraving en nieuwe beschoeiing plaatsen.
Het vraagt om creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld......,
welk voorbeeld moeten we nog meer benoemen? Je
moet altijd aan kwaliteitsvoorwaarden voldoen én creatief zijn!
Ook voor 2015 zijn we er weer klaar voor. Voor een
brede range van werken; van klein tot uitdagend groot!
En altijd vinden wij in overleg met u, als opdrachtgever,
voor ieder project de juiste oplossing! Wat overigens
voor bedrijven interessant kan zijn, is dat we contracten aan kunnen bieden in de trant van ‘hoe meer, hoe
beter’. Hoe méér werk door een opdrachtgever aan
ons uitbesteed wordt, hoe groter onze beloning door
middel van een staffelkorting! Wij informeren u graag
over dit zakelijk voorstel.

Een uitgekiende, secure en solide aanpak, nauwkeurigheid, vakkundigheid. Het zijn zomaar een paar voorwaarden om als professioneel bedrijf de klus te klaren.
Zo doen we het ook. Bijvoorbeeld bij sloopwerk. Slopen is en blijft een buitengewoon belangrijke fase in
een ontmantelings- en bouwproces. Bijvoorbeeld bij
het aanleggen van een riool. Het is en blijft een lastig
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