Megens Oirschot bv
100 jaar en springlevend
In 2016 bestaat Megens Oirschot bv - machines voor tuin en park - maar liefst 100
jaar. Een oudje? Welnee, het bedrijf is springlevend. Directeur Bart Megens: “Voor
ons bedrijf is het 100-jarig bestaan natuurlijk een bijzondere mijlpaal waar we
graag even bij stilstaan. Het is ook een mooi moment ook om eens terug te kijken
naar hoe het allemaal begonnen is.
Mijn overgrootvader Jan Megens (1889) was landbouwer van beroep. Het
boerenleven was in het begin van de 20e eeuw niet gemakkelijk. Er moest hard
gewerkt worden voor het dagelijkse brood. In de winter, wanneer er weinig werk
was, zochten veel landbouwers een nevenactiviteit. Zo ook dus mijn
overgrootvader, die aan huis in Oirschot startte met de verkoop van graszaden.
Deze zijn onder andere gezaaid in de bermen van het Wilhelminakanaal dat in
1923 werd voltooid. Jan was ambitieus. Al gauw kwamen er nieuwe producten in
zijn assortiment zoals suikerbieten en bestrijdingsmiddelen. Een groot hart had hij
ook; mensen met weinig geld hoefden bijvoorbeeld vaak niet te betalen, zo horen
we wel eens terug van oude mensen uit Oirschot. In 1955 nam mijn opa Albert
(zoon van Jan) het bedrijf over. Albert breidde de activiteiten uit met de verkoop
van grasmaaiers. Immers: als er graszaden verkocht worden, is er ook gras dat
gemaaid moet worden. Ons pa, Hans, volgde zijn vader Albert in 1980 op. In de
jaren ’80 raakte de golfsport steeds meer in trek. Hans startte met de verkoop van
machines voor golfbanen en verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie aan de
Bedrijvenweg in Oirschot.
Inmiddels sta ik nu zelf aan het roer van Megens Oirschot bv. We zijn een gezond
en modern bedrijf met in totaal zeven medewerkers waaronder Jan Hanraths
,Cees Hems, Tim Smits, John Roovers, Ria Smits, mijn vader en ik. Van een bedrijfje
in tuinzaden zijn we in 100 jaar uitgegroeid tot het adres in Noord-Brabant voor de
verkoop en onderdelen-voorziening van tuin- en parkmachines en golfbanen. Wie
weet, komt er straks nog een vijfde generatie, want mijn zonen Teun (6) en Gijs (3)
spelen nu al graag af en toe in de showroom en zeggen wel eens dat ze later ook
‘machines gaan verkopen’. We zullen het zien, ik ga er in elk geval geen druk op
leggen.
Actie
100 jaar bestaan kan alleen als er klanten en relaties zijn die op ons vertrouwen en
met ons willen samenwerken. Daar zijn we trots op en daar werken we elke dag
hard aan. We zijn de afgelopen jaren ook niet voor niets en aantal keren
uitgeroepen tot servicedealer van het jaar. Ons motto is heel simpel: ‘Behandel de
klant zoals je zelf behandeld wilt worden’. Bijvoorbeeld door een eerlijk advies te
geven, veel onderdelen standaard in huis te hebben en bij een probleem snel in

actie te komen. Zoiets werkt veel beter dan welke actie of reclamecampagne dan
ook.“

