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Veranderingen op komst
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S Van Verschoor Groen en Recreatie naar VGR 

Doordat de activiteiten van Verschoor Groen en Recreatie 
zich niet meer alleen op Nederland richten, is er in septem-
ber 2012 gekozen om een nieuwe huisstĳl te ontwerpen.
                        Lees verder op pagina 4 

Het stokje aannemen
Per 1 januari 2013 zal Landbouwbedrĳf Oomen het Land-
bouw en Loonbedrĳf Verschoor voortzetten. Momenteel 
is Oomen nog volop bezig met het uitwerken en regelen 
van allerlei zaken en dit geheel willen zĳ u graag op een 
later tĳdstip presenteren.
                                   Lees verder op pagina 3

Het stokje overdragen
Per 1 januari 2013 zullen het Landbouw en Loonbedrĳf 
Verschoor en de composteerinrichting van eigenaar ver-
anderen. Voor een goede overname is het nodig gebleken 
de bedrĳven in drie delen op te splitsen.
                          Lees verder op pagina 2

Feest: van Oud naar Nieuw
Op 22 februari zullen wĳ gezamenlĳk een feest geven, 
waar u onder het genot van een drankje en hapje zowel 
terug als vooruit kunt kĳken. De uitnodiging met het pro-
gramma volgt.  



Verschoor Almkerk

Het stokje overdragen: Overname Landbouw en Loonbedrĳf 
Verschoor, Conserventak en Composteerinrichting Altena.

Landbouw Loonbedrĳf Verschoor en Akkerbouw
Het Landbouw Loonbedrĳf Verschoor en ook het 
beheer van akkerbouwbedrĳf Verschoor gaan per 1 ja-
nuari over naar landbouwbedrĳf Oomen. Beide bedrĳ-
ven zullen onder een gezamelĳke naam de toekomst in 
gaan.

Aannemerĳ & composteerinrichtingAannemerĳ & composteerinrichting
Ook op 1 januari gaan het aannemerĳ gedeelte, waarin 
de groenwerkzaamheden uitgevoerd worden, en de 
composteerinrichting over naar de zoon van Job Ver-
schoor: Arwin Verschoor. Bĳ deze overgang komen ook 
het terrein en de gebouwen in de handen van Arwin.

Op deze manier hebben wĳ als broers naar beste 
kunnen en weten de continuïteit gewaarborgd. We zĳn 
dan ook blĳ met onze opvolgers en dat de naam Ver-
schoor wordt voortgezet door onze neef/zoon Arwin.

Op 22 februari is het feest
HierHier zullen beide bedrĳven zich presenteren en de 
broers u bedanken. Wilt u ook nog kort het woord 
voeren, dan kunt u dit vooraf melden bĳ Job Verschoor, 
welke de organisatie van deze dag in handen heeft, via 
het email-adres: jobverschoor@zonnet.nl.

Voor deze dag zult u nog een uitnodiging ontvangen.

WĳWĳ willen u hartelĳk danken dat u onze bedrĳven toch 
het vertrouwen heeft gegeven. Vooral in de laatste 
jaren, waarbĳ de niet te stuiten informatiestroom u 
nogal eens in het ongewisse liet.

Met gastvrĳe groet,

Anton, Bas en Job Verschoor.

De keerzĳde hiervan is dat het formaat van de on-
dernemingen en de verwevenheid, het moeilĳk 
maakten een opvolger te vinden voor het geheel, 
die ook de voortzetting kon waarborgen. 

GedurendeGedurende een aantal jaren zĳn wĳ bezig geweest 
om geschikte kandidaten te vinden, die de vrĳ 
grote en kapitaalintensieve ondernemingen over 
konden en wilden nemen op onze voorwaarden.

DeDe belangrĳkste voorwaarde was dat onze mede-
werkers, welke de bedrĳven mee opgebouwd 
hebben, hun werkzaamheden voort konden zetten. 
Ook handhaving van de betrouwbaarheid en kwali-
teit van het werk waren eisen die wĳ stelden bĳ 
onze overname. 

Uiteindelĳk is gebleken dat het nodig was om het 
bedrĳf in drie delen op te splitsen:  de conserven-
tak, het agrarische gedeelte en het aannemmings-
bedrĳf met de composteerinrichting.

Conserventak
De conserventak is enige tĳd geleden al overgeno-
men door Laarakker Groenteverwerking B.V. De nu 
al uitstekende samenwerking vanuit de locatie 
Midgraaf zal zo worden voortgezet.

Circa 75 jaar geleden is onze 
vader, Arend Verschoor, ge-
start met ondernemen. Als 
broers hebben wĳ, dankzĳ u 
als trouwe klanten en onze 
medewerkers, de mogelĳkheid 
gekregen de bedrĳven op en 
uituit te bouwen. De liefde voor 
het vak en noeste arbeid 
hebben de bedrĳven uit laten 
groeien  tot wat het nu is. 



In deze nieuwsbrief krĳgen wĳ als opvolgers de kans om een woordje 
tot u richten. We kiezen ervoor om dit op een beknopte wĳze te doen, 
omdat we nog volop bezig zĳn met het uitwerken en regelen van aller-
lei zaken die op ons pad komen nu wĳ Loonbedrĳf Verschoor gaan 
voortzetten. We willen de sterke punten van beide bedrĳven behouden 
en ervoor zorgen dat we met een professioneel bedrĳf voor u klaar 
staan als het voorjaar weer aanbreekt. Heel wat werk te doen dus, 
maar we zien dit als een enorme uitdaging!maar we zien dit als een enorme uitdaging!

Werkzaamheden
Alle werkzaamheden die op een akkerbouw- en/of veehouderĳbedrĳf 
nodig zĳn, kunnen door ons worden uitgevoerd. Wĳ vinden het be-
langrĳk dat dit op een nette manier gebeurt, zoals we dit op ons eigen 
akkerbouwbedrĳf ook graag zien.

Machinepark
De machineparken van beide bedrĳven worden samengevoegd. Wĳ 
zĳn vanuit ons huidige bedrĳf gewend om nieuwe technische ontwik-
kelingen op de voet te volgen. Ook willen we altĳd proberen samen 
met de klant specifieke oplossingen op maat te vinden. 

Persoonlĳk contact
DoorDoor middel van persoonlĳk contact willen wĳ streven naar een lang-
durige relatie met onze klant. Een luisterend oor en het nakomen van 
afspraken zĳn hierbĳ voor ons vanzelfsprekend.

Het stokje aannemen: Samen op weg naar een nieuwe toekomst!

Het hart van het bedrĳf
Dezelfde vertrouwde medewerkers die u gewend was, zullen het werk 
blĳven uitvoeren. Met dit ervaren en capabel personeel kunnen wĳ dus 
kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit garanderen.

Kennismaken
OpOp 22 februari 2013 nodigen wĳ u uit om onze nieuwe bedrĳfsopzet en 
de medewerkers aan u voor te stellen. Tevens staan we dan stil bĳ de 
75 jaren waarin de familie Verschoor het bedrĳf heeft opgebouwd. 
Deze bĳeenkomst organiseren wĳ in samenwerking met de VGR-
Groep, waarover u elders in deze nieuwsbrief meer kunt lezen. U ont-
vangt hiervoor in de loop van het nieuwe jaar een uitnodiging.

Meer informatie
Mocht u nu reeds vragen hebben of meer informatie wensen, neem 
dan gerust contact met ons op! Onze contactgegevens vindt u onder-
aan deze pagina. Een nieuw logo en een nieuwe website zĳn nog in 
ontwikkeling, dus tot die tĳd blĳven onze huidige websites nog in de 
lucht: www.oomenlandbouw.nl en www.loonbedrĳfverschoor.nl 

Wĳ hopen en vertrouwen op een goede en langdurige relatie!

Met vriendelĳke groet,

Ard-Jan en Diny Oomen 

Landbouwbedrĳf Oomen CV

Midgraaf 14C     
4286 LZ Almkerk   
T: 0183 - 40 12 68 
F: 0183 - 40 31 12    
E: info@oomenlandbouw.nl
Algemeen: Ard-Jan Oomen 06 – 22 78 75 54
Planning: Planning:  Goof Dalm    06 – 43 23 95 98
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Waar blĳft de tĳd, en dromen die uit komen!

Wat is het fijn en zeker ook om trots op te zĳn om dit woordje te mogen 
schrĳven in het overname nieuws. In de tĳden dat alles wankelt en waarin 
het zeker niet makkelĳk is om te ondernemen, zĳn stappen zoals deze niet 
mis. 
MetMet gemotiveerde medewerkers en specialisten op elke afdeling zien wĳ 
de komende jaren positief in. In lĳn met voorgaande jaren willen we vanaf 
2013 een totaal samenwerkingspartner zĳn in de groene ruimte.

Nieuwe huisstĳl

DeDe komende jaren gaan wĳ professionaliseren, organiseren en structure-
ren. Wĳ willen met een duidelĳke missie en visie de toekomst in. De eerste 
stap hierin is al gezet. In september 2012 zĳn we overgegaan op een 
nieuwe duidelĳke huisstĳl. Van het vertrouwde Verschoor naar het meer 
internationale VGR, aangevuld met de 4 kleurlĳnen om ons bodemspecia-
lisme aan te geven en de drie divisies die daar invulling aan geven:

Handels organisatie in gras en groen onderhoudsmachines, 
service, slĳtdelen, machine ontwikkeling en maatwerk.service, slĳtdelen, machine ontwikkeling en maatwerk.
Golfbanen- en  sportveldenspecialist en bodemverbetering.
Groencompostering,  bodemproducten en bioenergie.

Specialisten

HetHet ontwarren van de kleurlĳnen staat voor het in balans brengen van de 
bodem. Ook geeft het aan dat we graag met u op één lĳn zitten. Groen 
voor het gras en hout, grĳs voor mechanisatie en blauw voor groene pro-
ducten voor energie of bodemverbetering. 
De VGR-groep is een partner in de groene ruimte met specialisten ter on-
dersteuning van u. 

Aandacht en maatwerk

Wĳ willen het aankomende jaar meer aandacht aan onze klanten schen-
ken en met u mee denken om praktische oplossingen en maatwerk te 
bieden. Wĳ gaan u op de hoogte houden via mailingen en natuurlĳk kunt 
u terecht op www.vgr-groep.nl om op de hoogte blĳven van nieuws, be-
langerĳke gebeurtenissen en in de toekomst ook voor tips en tools. Zo-
doende zullen wĳ de komende jaren minder besteden aan beurzen en 
overige media. 

AlAl het heugelĳke nieuws willen wĳ graag met u vieren op het feest op        
22 februari aan de Provincialeweg Zuid 51 in Almkerk. 

Tot volgend jaar! 
Namens VGR-Groep

Arwin Verschoor
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Corné van Helden   Afdelingsmanager Service VGR Equipment

Corné beheert de werkplaats en het magazĳn, en houdt hierbĳ overzicht op  de 
voortgang van de reparaties en het onderhoud. Door zĳn ervaring en inzicht, 
vindt hĳ voor elk technisch probleem een oplossing.

M: 06-23325270             E: werkplaats@vgr-groep.nl 

Remi Nouwens          Accountmanager  VGR Equipment

Remi is verantwoordelĳk voor de klanten in het gebied boven de A15 in Neder-
land en Duitsland. Hierbinnen gaat hĳ de klanten af voor persoonlĳk contact en 
om hen opde hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen VGR-
groep en de markt. 

M: 06-12766484                   E: remi@vgr-groep.nl

Gerda Verschoor-Kant           Officemanager VGR-Groep

Draagt zorg voor de afhandeling van de algemene inkomende en uitgaande 
post, mail en overige communicatie.Verzorgt tevens de facturatie en betalings-
verkeer. Ook alle zaken rondom personeel worden door Gerda afgehandeld.

T: 0183-401306                  E: gerda@vgr-groep.nl

Arwin Verschoor     Accountmanager & Eigenaar VGR-Groep

Arwin is de ondernemer achter de VGR-groep, accountmanager van het gebied 
onder de A15 in Nederland, België en Duitsland, maar vooral verantwoordelĳk 
voor de dagelĳkse bedrĳfsvoering, de groei en de ontwikkeling van de VGR-
Groep.

M: 06-51615108                  E: arwin@vgr-groep.nl 

Arend-Peter Verschoor  Afdelingsmanager  Biocentrum Altena

Arend-Peter is verantwoordelĳk voor het Biocentrum Altena. Acquisitie, advies 
bodemverbetering en op maat samenstellen van bodemverbeteraars zĳn zĳn-
kerntaken. Daarnaast houdt hĳ zich bezig met de ontwikkeling en innovatie van 
het Biocentrum.

M: 06-53897693                E: verkoop@vgr-groep.nl



2013

Graag willen wĳ u, 
als gezamelĳke bedrĳven 
en namens ons personeel, 
een Fĳne & Gezegende 
Kerst toewensen en

 een gelukkig & gezond 


