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Bloemencorso 2017
Meeuwenoord heeft op 22 april 2017 weer deelgenomen

aan de Bloemencorso. Het thema dit jaar was Dutch Design

en de deelname was samen met Jansen's Overseas. Vooral

de tulpen bedden en de prachtige bloemstukken waren

echte eye catchers. Op de vooravond verlicht door

Noordwijkerhout en op de dag met een swingende trommel

band door de streek. Kortom, het was weer een groot feest

met als middelpunt dit prachtige product uit de bollenstreek!

De zomer betekent voor Meeuwenoord

Vervoer niet alleen mooi weer en lange

lichte dagen, maar vooral het transport

van onder meer zomerbloemen,

bloembollen en andere mooie producten

uit de Duin- en Bollenstreek! Iedere dag

combineren wij sierteelt producten (zowel

bloembollen, bloemen als vaste planten)

tot vrachten. Meeuwenoord is altijd

onderweg, dag en nacht!

Zomer 2017!
Peter Meeuwenoord heeft besloten dat na een

carrière van meer dan 40 jaar het moment daar

is om terug te treden als hoofd planner. Peter is

op jonge leeftijd in het bedrijf begonnen en

uiteindelijk heeft hij de planning onder zijn hoede

gekregen. Deze functie heeft hij al die jaren met

verve uitgevoerd en het is dus onmogelijk dat

Peter alles in een keer uit zijn handen laat vallen.

Op de achtergrond blijft Peter betrokken bij het

reilen en zeilen op de planning, maar niet meer

op de voorgrond. Door zijn betrokkenheid hopen

wij nog lange tijd van zijn ervaring en expertise

gebruik te kunnen maken.

Met ingang van 1 september 2017 zullen Willem

van Delft en Michiel de Mooij het eerste

aanspreekpunt worden op de planning. Willem

heeft al eerder een introductie gehad in deze

nieuwsbrief en Michiel is geen onbekende voor

velen. Michiel heeft vorig jaar zijn 12,5 jarig

jubileum bij Meeuwenoord gevierd en heeft in

zijn begintijd ook op de planning gewerkt bij

Meeuwenoord. Daarna heeft Michiel als

Internationaal chauffeur op België en Duitsland

gereden. Ook als kraan machinist heeft Michiel

vele uren gedraaid. Kortom, Michiel is een

allrounder die u graag van dienst is en kan

meedenken met elk transport vraagstuk die u

heeft.

Nieuw product aanbod Meeuwenoord 

Recycling
Meeuwenoord Recycling heeft haar

product aanbod uitgebreid. Naast

producten als bemeste tuinaarde,

ophoogzand, teelaarde, compost en

menggranulaat verkoopt Meeuwenoord

nu ook dress grond. Dress grond wordt

voornamelijk gebruikt voor het dressen

van sportvelden, gazons en golfbanen.

Lichte (zand)grond zal met name

profiteren van de organische stof en het

bodemleven. Dit resulteert in een betere

beworteling, afwatering en een dichtere

zode door gezond gras. Kortom, voor

particulier en professional een aanwinst

voor het groen!

http://www.meeuwenoord.nl/


Agrarisch transport landbouwmachines – Meeuwenoord is sterk in

het agrarisch gerelateerde zware transport zoals het transport

van tractoren en machines. Dit kan met een zeilen of open

trailer, maar waar nodig met behulp van een semi dieplader of

kraanwagen.

Meeuwenoord en Entree Vert
Eind maart heeft Meeuwenoord

Vervoer het transport mogen

verzorgen van bloembakken met

speciale tulpen en deze onder meer

afgeleverd op de Dam in Amsterdam.

Entree Vert uit Noordwijkerhout is

gespecialiseerd in de verfraaiing van

buitenruimten en plaatst deze

bloembakken met tulpen voor haar

opdrachtgever om inwoners en

bezoekers van de stad Amsterdam

kennis te laten maken met deze

prachtige bloem. Voor de derde

editie van het Tulpfestival zijn er

ongeveer een half miljoen tulpen

geplant in de volle grond en in

bloembakken (www.tulpfestival.com).

Een mooi uithangbord voor deze

bloem. Meeuwenoord is trots om mee

te werken aan de promotie van dit

product uit onze streek. Het werk is

goed verlopen en is een leuke

samenwerking tussen deze twee

bedrijven uit Noordwijkerhout.

Onze kraanwagens en ervaren machinisten
helpen u graag mee als het om heffen gaat – In

dit geval een schoorsteen binnen no time op de

juiste plek en een grote boom als pronkstuk voor

de achtertuin!

Bollenstreek in bedrijf 12-8-2017!
Meeuwenoord Groep doet mee met 

de 26e editie van Bollenstreek in 

bedrijf. Bedrijven aan de 

Schippersvaartweg, Leidsevaart en 

Pilarenlaan openen haar deuren. 

Meeuwenoord Recycling is hierdoor 

12-8-2017 gesloten voor aanvoer van 

afval. U komt toch ook een kijkje 

nemen? U bent van harte welkom! 

http://www.tulpfestival.com/

