Nieuwsbrief Meeuwenoord Groep Zomer 2019 www.meeuwenoord.nl

Zomer 2019
Waar u het wilt hebben
Er is geen locatie waar Meeuwenoord niet
kan komen. Met behulp van een
autolaadkraan, kooi aap, containerwagen
of ‘gewoon’ met de bakwagen. Wij leveren
waar de klant vraagt om te leveren. Dus
ook op het strand!

De zomer betekent voor Meeuwenoord niet
alleen mooi weer en lange lichte dagen,
maar
vooral
het
transport
van
zomerbloemen en bloembollen! Iedere dag
combineren wij sierteelt producten tot volle
vrachten waarbij o.m. op colli en pallet
basis kan worden vervoerd. Wij zijn dagelijks
te vinden in Noord Holland, het Westland
en de Noordoostpolder en komen graag
met u in contact om de mogelijkheid van
een samenwerking te bespreken! Op dit
moment wordt hard gewerkt om alle
kuubskisten op tijd ‘thuis’ te krijgen. We zijn
actief van Drenthe tot Limburg en van
Noord Holland tot Zeeland. Een hectische,
maar vooral leuke en uitdagende periode!

Nieuwe combinatie met reclame Jansen’s Overseas

Meeuwenoord heeft geïnvesteerd in een motorwagen
aanhangwagen combinatie. Het betreft een Mercedes-Benz
Actros bakwagen met Gigaspace cabine, 455 Pk en
verschillende opties (o.a. de hoogste veiligheidsstandaarden).
De combi zal in het seizoen ingezet worden voor de export naar
Duitsland voor de mooie producten van Jansen’s Overseas en
verder onder meer voor het sierteelt- en bloembollen transport.

In deze editie o.a.:
1. Nieuwe combi
2. We komen overal
3. Bloemencorso 2019
4. Borrel & BBQ
5. Scootmobielen tocht

Voor de goede orde, ons faxnummer is
komen te vervallen, graag mailen naar:
info@meeuwenoord.nl

De kooiaap heeft na ingebruikname niet
stilgestaan – een goed alternatief voor moeilijk
bereikbare plaatsen of voor snel en zelfstandig
laden en lossen.

Bloemencorso Bollenstreek 2019 - Meeuwenoord Vervoer
en Jansen’s Overseas

Meeuwenoord nam op 12 en 13 april 2019 weer deel aan het
Bloemencorso. Het thema dit jaar was Changing World en de
deelname was samen met goede relatie Jansen's Overseas. Op
de vooravond verlicht door Noordwijkerhout en op de dag zelf
met een swingende band door de streek. De diversiteit aan
bloemen op de wagen was weer prachtig om te zien en wij
voelden ons weer een ware ambassadeur voor dit mooie
product uit de Bollenstreek. Ook leuk om te zien hoe de
plaatselijke en landelijke media dit niet onopgemerkt lieten.

Amsterdam mooier
maken met de
producten van
Entree Vert – extra
leuk op dit soort
plekken!
Onze krachtpatsers samen
in actie!

Borrel & BBQ – Door de late
Pasen duurde het ‘Potjesseizoen’ langer dan normaal
en de drukte van het
voorjaar begon met de
eerste zonnestralen. Op 22
juni jl. was het tijd om na deze
maximale inzet gezellig te
genieten van een hapje en
drankje. En dat is gelukt  Op
naar het zomerseizoen!

Scootmobielen Bloemen
toertocht –Op dinsdag
16 april jl. werd deze
tocht voor het laatst
georganiseerd.
Meeuwenoord heeft er
mede voor gezorgd dat
iedereen aan de start
kon verschijnen. Het was
een mooie tocht!

