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Wij wensen u een sfeervol kerstfeest
en een voorspoedig 2020!

Volg ons ook op LinkedIn:

www.linkedin.com/company/meeuwenoord

Het einde van het jaar komt in zicht!

In dit nummer o.a.:

Meeuwenoord heeft het afgelopen jaar niet stil
gezeten. Vrijwel 24 uur per dag, 7 dagen per
week zijn wagens van Meeuwenoord onderweg.
Wij danken iedereen voor het in ons gestelde
vertrouwen. Ook voor 2020 staan wij weer voor u
klaar als full service transport & recycling partner.
Voor nu wenst het volledige team van
Meeuwenoord u een fijne en gezellige periode
toe met collega’s, vrienden en familie!

1. Kerstwens
2. Bollen-op-pot seizoen
3. Meeuwenoord@thebeach

4. SMTB Vakbeurs 2020
5. Meeuwenoord op RTLZ
Bollen-op-pot seizoen weer
van start
Het is weer tijd om voor de
donkere winterse dagen
wat kleur in huis te halen
met vrolijke bollen-op-pot.
De bloeiende bolletjes
passen in elk interieur. Dat
het seizoen weer is gestart is
duidelijk te merken in onze
dagelijkse lijnen naar de
verschillende Flora Holland
veilingen.
Belangrijke informatie voor
de ochtendritten:
De karren dienen uiterlijk
10:00 uur klaar te staan om
aflevering voor 14:00 uur te
garanderen.
Voor de aflevering voor
12:00 uur dienen de karren
uiterlijk 8:00 uur klaar te
staan.
Verder dient het avond en
nacht transport uiterlijk
17:00 uur te worden
opgegeven om nog te
kunnen verwerken.

Volg ons ook op LinkedIn:
Mechanisatie tentoonstelling
2020

www.linkedin.com/company/meeuwenoord

Meeuwenoord Groep is sinds jaar en dag een bekend gezicht op de
Mechanisatie tentoonstelling. Dit jaar vindt de beurs wederom plaats
in de Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen van 7 tot en met 9 januari
2020 met openingstijden 13:00-21:30.

Graag ontmoeten wij u in onze hoekstand, met standnummer 1B 05
om u persoonlijk de hand te schudden. Gratis toegangskaarten voor
de Mechanisatietentoonstelling kunnen wij op verzoek toesturen.

Meeuwenoord@thebeach
Wij beschikken over een zeer
divers wagenpark wat maakt dat
wij vrijwel iedere klus kunnen
klaren. Zo zijn wij ook actief bij de
op- en afbouw van strandtenten,
terrassen en strandhuisjes. Voor
ons leuke seizoensgebonden
activiteiten naast onze dagelijkse
werkzaamheden. Onze kranen
plaatsen de goederen waar
nodig op de juiste plaats en op
de gewenste hoogte.
Meeuwenoord op RTLZ
Voor een transport klus voor
Van Egmond Zorgaanpassing
hebben wij
het
transport
uitgevoerd van een Zorgserre.
Een leuke weergave van het
werk en dit project was zondag
27 oktober jl. te zien op RTL Z bij
het programma De Barometer.

Kooiaap transport
Onze 4-weg meeneemheftrucks
kunnen op iedere gewenste plek
laden en lossen waar geen
heftruck aanwezig is. Goederen
met
incourante
maten,
uitstekende
pallets
of
bijvoorbeeld machines, allemaal
geen probleem. In combinatie
met een zeilentrailer worden de
goederen wind- en waterdicht
vervoerd.

Meeuwenoord 100% duurzaam
Wij nemen uw afval in en dankzij
zorgvuldige afvalverwerking passen
we deze afvalstromen nuttig toe als
basis voor nieuwe grondstoffen.

