Kent u mensen die van
aanpakken weten?
Laat ze dan eens contact met ons opnemen. Bezooijen & Schreuders is een
bedrijf dat continue in beweging is. Daarom zijn wij geregeld op zoek naar
mensen die een flexibele invulling willen geven aan ons motto: ‘Werk(en) met
karakter’. Tijdens een constructief gesprek horen we en zien we dan wat we
voor elkaar kunnen betekenen.
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Werk(en)
“met
karakter
”
Het is toch ‘te zot of te bot’ in Nederland met het weer. Liet de buienradar vorig jaar heel veel
periodes met overvloedige regenbuien zien, die ons werkelijk overspoelden, dan keerde dit voorjaar
de weersituatie compleet om naar een extreem aanhoudende droogte.
Het grote probleem was natuurlijk de warmte in combinatie met het zeer zonnige weer. Met als gevolg een
hoge verdampingsgraad. Alle gewassen op het veld
stonden bij de start van het groeiseizoen als het ware
in de wachtstand. Eind mei werden we door het KNMI
geïnformeerd dat het neerslagtekort verder toenam en
we dicht in de buurt van het recordjaar 1976 zouden
komen. Maar gelukkig noteerden we in de maand
juni weer enkele weken met buiige neerslag. Het zorgde
onmiddellijk voor een groeispurt in de gewassen. Nou
zijn onze boeren in Nederland wat het weer betreft wel
een en ander gewend en laten zich gelukkig niet al te snel
gek maken. Maar….laten we met z’n allen hopen dat alle
gewassen tot een mooie wasdom komen, met tenslotte
veel werkbaar weer om goed te kunnen oogsten.
Leken we af te stevenen op een stelselmatig aantrekkende economie, dan bereiken ons nu weer berichten,
dat er aarzelingen in het economisch herstel worden
waargenomen. De totale Nederlandse economie groeide
in het eerste kwartaal van dit jaar minder sterk dan
gedacht. Voornamelijk bij de bouw en ook in de
financiële en zakelijke dienstverlening ging het minder
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goed dan aanvankelijk was ingeschat. Wat de stemming wordt voor de agrarische sector moeten we gaan
ervaren. Maar de agrarische wereld behoudt altijd een
voordeel: ‘we zitten aan de voorkant van de voedselketen en mensen zullen toch moeten blijven eten’.
Alle berichten en ontwikkelingen ten spijt kunnen wij
tot ons genoegen melden dat de orderportefeuilles
van onze drie bedrijfsdisciplines lekker gevuld zijn. Wij
kunnen ons voor dit seizoen verheugen in ‘veel werk’.
We blijven met onze bedrijven in beweging. Dat tonen
wij u onder andere met filmpjes over uitgevoerde
opdrachten op onze website. En verder starten we met
een koop- en verkoopbemiddeling van gebruikte machines.
Daarover leest u verderop in
deze nieuwsbrief.

Ik wens u allen een
mooie zomer!
Adwin Schreuders

Loonwerk
Perfecte werking
en veelzijdig

In onze vorige Nieuwsbrief hebben wij u gemeld dat
wij een nieuwe uienrooier met voorop de loofklapper hebben aangeschaft. Wij hebben voor ons eigen
dealermerk VSS Amac gekozen. De robuuste constructie
en veelzijdige toepassing spreken ons uiteraard aan.
Deze uienrooier is zowel ontworpen om de uien te kunnen rooien met een asje, maar ook met beitels. Dit om
de uien bij allerlei omstandigheden zo goed mogelijk
te rooien. De rooier is voorzien van een zwadverlegger.
Met de Amac LKU-loofklapper vormt deze zwadrooier
een perfecte combinatie, omdat daarmee het loofklappen, rooien en zwadleggen slechts één werkgang wordt.
De uienloofklapper, met een werkbreedte van 2,25 mtr,
is uitgevoerd met dubbele messen. Daardoor ontstaat
een sterke zuigkracht waardoor het loof omhoog gezogen
en platliggend loof ook afgesneden wordt.

De goedkoopste loonwerker tegen de scherpste prijs
Het blijft altijd een kwestie van rekenen. En cijfers
spreken boekdelen. Door specialisatie, investeringen
in een uitgebreid en technisch agrarisch machinepark
en daaruit gecreëerde schaalvergroting werkt een loonwerker goedkoop, snel en efficiënt. En dat werkt veelal
beter dan in eigen beheer te realiseren. Uitbesteding
van kwalitatief en prijsbewust loonwerk heeft zo zijn
voordelen, met name rentabiliteitsvoordelen voor de
opdrachtgever. Tijd, energie, investeringsbeperking in
materieel komen hem dan toch veelal ten goede.Met
het uitbesteden van werk via

>> www.degoedkoopsteloonwerker.nl
weet u dat u consequent lage prijzen hebt op een
hoog uitvoerend kwaliteitsniveau. Ons machinepark

HOLMER – Succes
door ervaring
Bij de aanschaf van een
nieuwe bietenrooier gingen
we niet over één nacht ijs. In
onze besluitvorming waren
elementen als rooicapaciteit,
tarra’s, puntbreek en onderhoud van doorslaggevende
aard. Op basis van deze elementen en omdat hun motto
‘succes door ervaring’ volgens ons bewaarheid is, zijn
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is er dan ook naar; goed onderhouden en geregeld
vernieuwd. En de prijzen...die houden we laag. We
gaan niet voor kortstondige actieprijzen. Check onze
prijslijst van dit jaar maar eens met die van vorig jaar.
U ziet geen of marginale verschillen. Dat is onze prijskracht, die we met www.degoedkoopsteloonwerker.nl
willen uitstralen. Dat is wat hoort bij ons motto:
”Werk(en) met karakter!”

we opnieuw met Holmer in zee gegaan. Enkele voordelen
van deze bietenrooier op een rijtje: optimale gewichtsverdeling; hondengang; integraal ontbladeren; nieuwste
nakopper techniek voor perfect kopwerk; HR rooi aggregaat met onafhankelijke rijdiepte instelling; een reinigingsweg van > 12 mtr., een rooiwalsen bed en 3 grote
zonnen in combinatie met varkensstaarten of glijrekken.
Onze website www.degoedkoopsteloonwerker.nl
toont u de scherpe tarieven voor het inzetten van deze
machine. Toch willen we onze prijs via dit kader aan u
meegeven:
0-5 ha: € 275/ha; 5-10 ha: € 235/ha; 10-20 ha: € 220/ha;
voor klanten met meer dan 20 ha: € 205/ha.

Mechanisatie
Verkoper en koper koppelen via
www.bemiddelinginmachines.nl
We hebben een volledig nieuwe service opgezet voor onze bestaande en nieuwe klanten. Wilt u uw oude of jong
gebruikte machines, voertuigen, onderdelen, et cetera in een uitnodigende verkoopetalage zetten, laat deze dan door
ons op de website www.bemiddelinginmachines.nl plaatsen. U weet dan zeker dat u goed gezien wordt. In de trant
van het marktplaats concept zien we verkopers van allerhande materialen te koppelen aan kopers. Daarbij kunnen we
heel specifiek, sterk doelgericht en zeer repeterend deze typen materialen, van welke afmeting ook, via fotopresentaties
met beschrijving van specificaties op onze website aanbieden. Wij hanteren het principe van ‘no cure, no pay’.
Wanneer de koop-/verkooptransactie daadwerkelijk door onze tussenkomst tot stand komt, brengen wij u dan pas
onze bemiddelingskosten in rekening. Wilt u weten wat u betaalt? Dit zijn onze tarieven: verkoopbedragen tot € 1000
: € 50; tot € 2500: € 100; tot € 10.000: € 150; tot € 20.000: € 175; meer dan € 20.000: € 200.
Check wat mogelijk is op onze website www.bemiddelinginmachines.nl

Nog een lik verf
voor gronddumpers

Graag willen wij het machinepark voor al onze bedrijfsonderdelen up-to-date houden. Daarin investeren wij
in de aanschaf van nieuw materiaal, maar wij durven
het ook aan om met ons personeel van BSM in eigen
beheer (wanneer het overige werk het toelaat) diverse
agrarische werktuigen van de grond af op te bouwen.
In onze laatste Nieuwsbrief toonden wij u de losse delen
van wat twee nieuwe gronddumpers moeten worden.
Degelijk geconstrueerd zullen ze in de zwaarste omstandigheden goed kunnen presteren. Nog even goed
in de lak zetten en onze gronddumpers, ieder met 18
ton laadvermogen, zijn klaar voor gebruik. In te zetten
voor de klus die u wenst!

BECO: ontwikkeld
door de praktijk,
voor de praktijk!

BECO is vooral bekend geworden door haar
grondverzetkippers en uitrusting voor kranen
en shovels. Maar deze kippers hebben wel een
historie uit de fabricage van landbouwkippers.
Vanuit dit historisch perspectief was het voor
BECO reden om in de 90-er jaren te starten met
een doorontwikkeling van het landbouwkipwagen
programma, met het accent op meer kwaliteit en
zekerheid. In de uitvoering is dat te zien aan het
chassis, wielbesturing en dissel en het gebruik
van BPW-assen. Eind 2009 introduceerde BECO
als kroon op alle ontwikkelingen een nieuw stevig model landbouwkipper op een correcte prijs/
kwaliteit verhouding. Bij BSM bleef dat niet
onopgemerkt en bleken we succesvol. Binnen
een jaar groeiden wij, van een voor BECO relatief
onbekend mechanisatiebedrijf, uit tot één van de
grotere dealers. BECO is tevreden en zegt: ”We
hebben B&S leren kennen als een betrouwbare
partner, die staat voor kwaliteit en waar veel en
brede praktijkervaring op het bedrijf (mechanisatie,
loonwerk en grondverzet) aanwezig is.”

Grondwerk
Vakkundig riolering aanleggen
Een riool aanleggen is een lastig karwei en moet altijd zeer nauwkeurig gebeuren. Dus is het echt
een klus voor een professioneel bedrijf.
Een onderdeel van ons BSG dienstenpakket is het
aanleggen, vervangen, ontstoppen, leidingen detecteren (met camera en/of rookdetectie), doorspuiten
en repareren van riolering, drainage en IBA-systemen
(Individuele Behandeling van Afvalwater). Wij werken
voor de woningbouw en utiliteitsbouw met hoogwaardig
PVC materiaal en betonproducten. Alle producten
sluiten naadloos op elkaar aan.
Op grond van een visuele beoordeling, soort van terreinverharding, bepaling van leidingdiameters, et cetera
verzorgen wij daaropvolgend voor u een maatwerkofferte. De uitvoering van het rioolwerk gebeurt daarna
door onze gekwalificeerde medewerkers. Wilt u uitgebreide informatie over het brede assortiment aan
rioleringssystemen wat BSG te bieden heeft, bel dan
naar 0168 – 462 110.

Open dag Mts. Molenaar-Breedveld

Op vrijdag 24 juni participeerde BSG in de Open Dag van de maatschap
Molenaar-Breedveld. In onze vorige nieuws-brieven maakten we onder
de titel ‘project Molenaar’ al bericht van onze geleverde gevarieerde
bedrijfs-inspanningen. Alle overige noodzakelijke dienstverlenende
bedrijven hebben hun steentje bijgedragen en de complete nieuwbouw
in Hoeven voor ruim 200 melkkoeien met bijbehorend jongvee is nu
volledig in functie. Tijdens de open dag konden alle bezoekers zien, dat
alle bedrijfsgebouwen als Serrestal zijn uitgevoerd, MDV-waardig gebouwd
door onder andere een emissie reducerende vloer. In de bedrijfsopzet
was veel aandacht voor een doordachte arbeidsefficiency
en robotisering. Verder draait het bedrijf mee in een
“Werk(en) met karakter” is de nieuwsbrief van Bezooijen & Schreuders.
project omtrent erfspoelwater i.s.m. waterschap Braapril 2011 / nr. 3
bants Delta. Daarnaast is het woonhuis in bijpassende
Eindredactie: Adwin Schreuders & Cees Pellenaars
stijl en onder architectuur gebouwd. Voor BSG was het
Technische realisatie: Pellenaars Media Support, www.pellenaarsmediasupport.nl
een hele mooie klus om in deel te nemen. Wij wensen
Stadsedijk 45a - 4746 RA OUDEMOLEN
T. 0168 – 462 110
onze opdrachtgever, de familie Molenaar, heel veel
E. info@bezooijen-schreuders.nl
succes voor de toekomst!
W. www.bezooijen-schreuders.nl
W. www.degoedkoopsteloonwerker.nl
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