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Voorjaar!

Meeuwenoord helpt mee 
Rotterdam enthousiast te maken 
voor het ABN Amro World Tennis 
Tournament

Op donderdag 2 februari jl. heeft 

Meeuwenoord Vervoer het nodige transport 

en hijswerk verricht om een gigantisch tennis 

racket te plaatsen pal naast de markante 

Markthal op het Rotterdamse Blaak plein. 

Ontwerp en productiebedrijf Jora Vision

Europe uit Rijnsburg plaatst dit racket voor 

haar opdrachtgever om menigeen 

enthousiast te maken voor Nederlands 

bekendste en grootste tennistoernooi. Het 

racket is daarna afgewerkt met tennissnaren 

en had gelijk veel bekijks. Het werk is goed 

verlopen en is een leuke samenwerking 

tussen deze twee mooie bedrijven uit de 

Duin- en Bollenstreek. Meeuwenoord is 

specialist in autolaadkraan transport en 

hijswerk en heeft voor elke klus de juiste 

kraan. 

Meeuwenoord Vervoer - Het is 

weer voorjaar en tijd om te 

genieten van de vele frisse 

kleuren en geuren die dit 

jaargetijde met zich 

meebrengt. Het is druk met het 

transport van bijv. de hyacint 

op pot, tulpen en overige 

bloemen naar de veilingen. 

Daarnaast wordt er gereden 

voor de export naar onder 

meer Duitsland en België. 

Meeuwenoord Recycling - Het voorjaar nodigt 

ook uit om het huis en de tuin eens goed 

onderhanden te nemen. Meeuwenoord heeft 

het breedste assortiment  in containers, voor 

iedere klus een oplossing!
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Mechanisatie tentoonstelling 2017
Meeuwenoord Groep is sinds jaar en dag een bekend gezicht op de Mechanisatie

tentoonstelling. In de Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen van 10 tot en met 12

januari 2017 waren we samen met NWH Jobs vertegenwoordigd in een

gloednieuwe stand. Er zijn veel positieve reacties ontvangen en we mochten weer

vele relaties ontmoeten, ook zijn er nieuwe contacten gelegd. Het was weer een

groot succes.

Meeuwenoord Vervoer - Voor iedere kraan klus heeft

Meeuwenoord Vervoer het juiste materiaal. Van bouwkeet tot

constructiemateriaal en van zeecontainer tot dakopbouw. Onze

kranen plaatsen uw goederen op de plaats en hoogte die u wilt

hebben. Zelfs een dakopbouw van 8 meter breed wordt

moeiteloos geplaatst.
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Meeuwenoord Recycling is

overgestapt naar een nieuw

ICT pakket, te weten PB4All

van PieterBas automatisering.

Hiermee wordt de weg

geplaveit voor tal van nieuwe

functionaliteiten. Operationeel

gezien heeft dit wel tot een

vertraging in de facturatie

geleid, waarvoor uiteraard

onze excuses. Met deze

upgrade zet Meeuwenoord

wel een juiste stap in een

toekomstbestendige richting.

Meeuwenoord Vervoer –

Meeuwenoord is de juiste

partner voor het transport

van bouwmaterialen en

tuinbestrating. Onze

auto’s zijn uitgerust met

autolaad/los kraan voor

het vervoer van

bijvoorbeeld hout,

constructie materiaal of

stenen. Met de kraan

kunnen de goederen op

de bouwlocatie of in de

tuin worden gelost op de

juiste plek. De kraan kan

zonodig worden uitgerust

met stenen klem of pallet

haak.


