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Bloemencorso Bollenstreek 2018 - Meeuwenoord Vervoer en

Jansen’s Overseas
Meeuwenoord nam op 20 en 21 april 2018 weer deel aan de

Bloemencorso. Het thema dit jaar was Cultuur en de deelname was

samen met onze goede relatie Jansen's Overseas. De bands op de

wagen maakten er weer een groot feest van!

Vooral de constructie met bloemen, takken, klompen en het

prachtige rood/wit/blauwe bloemenbed waren echte Eye catchers

met vele positieve reacties als gevolg. Op de vooravond verlicht

door Noordwijkerhout en op de dag met swingende bands door de

streek. Kortom, het was weer een groot feest met als middelpunt dit

prachtige product uit de bollenstreek!

De zomer betekent voor Meeuwenoord niet

alleen mooi weer en lange lichte dagen,

maar vooral het transport van onder meer

zomerbloemen en bloembollen uit de Duin-

en Bollenstreek! Iedere dag combineren wij

sierteelt producten tot vrachten waarbij

o.m. op colli en pallet basis kan worden

vervoerd. In dit segment zijn wij nog steeds

groeiende en wij komen graag met u in

contact om de mogelijkheid van een

samenwerking te bespreken!

Zomer 2018

Samenwerking en nieuwe trailer

Meko Hulsebosch

Meeuwenoord Vervoer en Meko

Hulsebosch zijn een samenwerking

aangegaan voor het transport van de

producten van Meko Hulsebosch.

Meeuwenoord verricht al lange tijd de

recycling activiteiten. De samenwerking

is nu uitgebreid met het transport van de

bloemen, bloembollen en het perkgoed

van Meko naar haar eindbestemming.

De specialiteit van Meko Hulsebosch is

bollen-op-pot met toegevoegde

waarde, waarbij naast de bloemen en

planten gebruik wordt gemaakt van o.a.

wilg, hout en andere (natuurlijke)

materialen. Om deze mooie producten

te kunnen vervoeren is onlangs een

nieuwe 3-assige 13.60 trailer afgeleverd

die in de huisstijl van Meko Hulsebosch

zal worden opgemaakt. Een foto van

het eindresultaat volgt zo spoedig

mogelijk!

Machine transport
Meeuwenoord is sterk in het transport van (agrarische)

machines. Met open combinaties, zeilen trailers,

semidiepladers of met behulp van een autolaadkraan.

Alles is mogelijk, wij ontzorgen!

Meeuwenoord sponsort kraanwagen

Reuze Bloemen mozaïek – ‘t Vierkant
In april 2018 keerde een mooie traditie terug

naar 't Vierkant in Lisse: het reuze

bloemenmozaïek. Maar liefst 25m² groot.

Meer dan 200.000 hyacintenkelkjes gestoken

door 150 vrijwilligers!

http://www.meeuwenoord.nl/


Geslaagde open dag Ploeg Kozijnen

2018
Het was een erg drukke bedoening op

de Open dag van Ploeg kozijnen in

april van dit jaar. De medewerkers

hebben met enthousiasme en trots

het bedrijf van dichtbij laten zien. Het

productieteam was aanwezig om het

werk in dit technische bolwerk te

demonsteren en uit te leggen. Ook

voor de kinderen was genoeg te zien

en te beleven. Een kraanwagen van

Meeuwenoord was aanwezig om de

vlag van Ploeg kozijnen naar grote

hoogte te brengen.

Klant is koning –

Meeuwenoord gaat zo ver

als de klant het wenst.

Onlangs hebben wij de

onderdelen vervoerd en

meerdere dagen ge-

draaid in een pretpark in

België. Een andere leuke

en uitzonderlijke klus was

het transport van een

gouden sprookjes koets

naar Duitsland. Voor de

kraanmachinisten van

Meeuwenoord was dit een

hele andere omgeving als

de gebruikelijke bouw-

plaats, maar zeker niet

minder leuk!

Uit de oude doos – Dat Meeuwenoord

altijd al veelzijdig is geweest in het

transport blijkt wel uit deze advertentie uit

ca. 1924. Nog steeds staan wij open voor

uw specifieke transport vraagstuk. Met

onze verscheidenheid aan materieel

kunnen wij (bijna) iedere klus klaren.

Vraag naar de mogelijkheden!

Vrijdagmiddag borrel 22 juni

Scootmobielen Bloemen 
toertocht –Op dinsdag 24 

april jl. werd deze tocht 

wederom georganiseerd. 

Meeuwenoord heeft er 

mede voor zorg gedragen 

dat iedereen aan de start 

kon verschijnen. Het was 

weer een mooie happening 

met veel blije gezichten!

Meeuwenoord Recycling –

een mooie drone foto van 

onze locatie aan de 

Schippersvaartweg 85. 

Gevestigd in het hart van 

de bollenstreek zijn wij 

goed bekend met het 

verwerken van agrarisch 

afval en recycling 

verpakte bollen. Uiteraard 

nemen wij verder alle 

andere stromen in, waarbij 

deze stromen zo veel 

mogelijk worden verwerkt 

tot nieuwe grondstof!


