
De Rotterdamse Batterijen-
dag werd door veel media
omgeven. Bij meer dan
175.000 huishoudens in 32
Rotterdamse wijken waren
inleverzakjes voor lege bat-
terijen in de bus gedaan.
Door de hele stad waren er
posters opgehangen. Drie
dagen lang reden er
geluidswagens met reuzen-
affiches door de stad. Er
hebben gedurende drie
weken advertenties in de
huis-aan-huisbladen gestaan
en er waren zelfs radio- en
TV-commercials ingekocht
bij de lokale omroepen. 

Perfect georganiseerd
Het was nieuw voor Stibat en
nieuw voor N.B. Promotions.
Het werd de Rotterdammers
gemakkelijk gemaakt, want
de in te leveren zakjes wer-
den thuis opgehaald. En al

die 175.000 zakjes werden
opgehaald door N.B. Promo-
tions. Met 35 auto’s en 150
enthousiaste mensen. Perfect
georganiseerd door Nathalie
en haar vaste team van
medewerkers.

De actiedag was onstuimig
en nat. Het weer liet ons
zeker in de steek die dag,
maar iedereen bleef lachen
en vertrouwen houden in de
goede afloop. Alle hulde
voor het team van door-
weekte ophalers van N.B.
Promotions! Daardoor werd
het een groot succes want
er zijn maar liefst 200.000 bat-
terijen opgehaald. Dat niet
alleen, heel Rotterdam weet
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Effe bijbeppen!
Daar zijn we weer!
En wat lijkt het
alweer lang gele-
den dat ik iets
heb  geschreven...
Dat komt natuur-
lijk omdat we

alweer zoveel hebben meege-
maakt! In december hebben we
eerst nog dagenlang zwart rond-
gelopen! Voor mij is dit nog
steeds een ‘mega-uit-de-hand-
gelopen’ hobby: zwarte pieten!
Heerlijk! Een paar dagen ver-
plicht gek doen. Ik ben stan-
daard die domme piet, terwijl ik
juist dan helemaal niet blond
ben... Daarna hebben we voor
Stichting Batterijen een actie
gehouden: bij 170.000 deuren
langs om lege batterijen op te
halen. Wat een organisatie, heel
leuk... En alles ging goed behal-
ve dat de weergoden niet mee-
werkten. Kletsnat kwamen de
110 werkende kanjers terug aan
het einde van de middag. Nog
steeds neem ik mijn petje af voor
deze kanjers: dankzij jullie is het
een groot succes geworden.
Enne... het wordt vervolgd!
Op de Vakantiebeurs in januari
hebben we twee stands mogen
bemannen voor Vervat. Hierover
meer in dit nummer. Aansluitend
hebben we op de vakbeurs Gevel
Totaal in Ahoy’ gewerkt met
negen beurskanjers voor twee
klanten. Vakbeurzen zijn weer
heel anders dan consumenten-
beurzen. Publiek is anders, doel-
groepen veranderen én daardoor
ook onze werkzaamheden!
Leuke ervaringen weer...
De komende weken zitten we
nog in de megadrukte... dus ik
ga gauw weer verder met allerlei
voorbereidingen!

Tot het volgende nummer!
Met hartelijke groeten,

Nathalie Boon

[ ]
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De Rotterdamse Batterijendag
Na weken van drukke voorbereidingen was het dan eindelijk

zover. Op zaterdag 13 december 2003 vond de eerste door de

Stichting Batterijen (Stibat) en in samenwerking met de Roteb

georganiseerde actiedag plaats. Gekozen was voor Rotterdam

omdat het inleveren van lege batterijen hier aanzienlijk

achterblijft bij het landelijk gemiddelde.

Foto hierboven: Overhandiging van de cheque, foto rechts: Volop voorbereidingen door N.B.

Véél goede publiciteit... Bron: De Telegraaf

nu dat batterijen geschei-
den moeten worden ingele-
verd. Ook bij het Sophia
Kinderziekenhuis is het suc-
ces van de actiedag
bekend, want Stibat heeft 
€ 10.000,- geschonken voor
de nieuw te bouwen bio-
scoop voor zieke kinderen. 
En Rotterdam let op: Stibat
komt terug! Ook in 2004
organiseren wij weer een
actiedag. En wellicht ook in
andere grote steden van
Nederland.

Stichting Batterijen
Gert Jan van Huuksloot,
Organisator Rotterdamse
Batterijendag

www.nb-promotions.nl
VERNIEUWD !
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Piet Trudy bijna klaar met de schmink

In het begin verliepen de
contacten met Nathalie via
Arie de Snayer en Rinus
Maat van de Werkgroep Sint
Nicolaas. Later heb ik dit
overgenomen. Ik zal mij
even voorstellen, ik ben
Peter Wilmsmann, getrouwd
met Angelique, ik heb twee
kinderen, Robin en Romy.

Hobby
Mijn opa is 50 jaar geleden
gevraagd om als Sint Nico-
laas bij een school op te 
treden.
Hierna is hij met mijn oma
begonnen kostuums aan te
schaffen. We hebben nu
een slordige 20 Sint Nicolaas-
en 85 pieten-kostuums. Het
werd al gauw een uit de
hand gelopen  hobby. Dit
alles konden mijn opa en
oma niet alleen. Er zijn in de

loop der jaren verschillende
mensen geweest die hen
hebben geholpen. Hiervan
zijn er een paar nog steeds
behulpzaam en dat vind ik
geweldig. Het zijn Dien en
Ary Weeda en Arie de
Snayer, die al 35 jaar in het
‘Sint Nicolaas-vak’ zitten. 

30 tot 40 mensen
Ze zijn allemaal erg  veelzij-
dig. Zo doet Dien het kleden
en het wassen van de pie-
ten. Dit met veel zorg en
tederheid, waardoor ze alle-
maal graag terugkomen.

Het is al weer tien jaar geleden dat we van N.B. Promotions de

opdracht kregen om de intocht van Sint en zijn pieten te ver-

zorgen in het centrum van Spijkenisse. Ook voor bedrijven,

scholen, verenigingen en huisbezoeken, wordt Sinterklaas

door ons verzorgd.

Tien jaar de goedheiligman 
samen met N.B. Promotions

Ary Weeda is, gezien zijn
leeftijd, de Sint Nicolaas die
geen schmink meer nodig
heeft. Als hij zijn kostuum aan
heeft is hij echt ‘de Sint’. En
Arie is Sint of Piet, schminkt
en regelt de huisbezoeken.
Ook Angelique is mijn steun
en toeverlaat. Zij pakt alle
werkzaamheden aan. 
De groep die ons helpt
bestaat al gauw uit 30 tot 40
mensen. Van pieten tot
schminkers, van sinten tot
catering. Zonder de hulp
van al deze mensen zou de
Werkgroep Sint Nicolaas niet
lang meer bestaan.

Regelwerk
Nathalie heb ik leren kennen
als een leuke, spontane
meid die staat voor wat ze
doet. Bij de intocht van
Spijkenisse kan ze niet als
zwarte piet mee, wat ze
graag zou willen. Er komt
dan teveel regelwerk bij kij-
ken. Gelukkig komt dit goed
als we naar de bedrijven,
scholen, verenigingen en
huisbezoeken gaan, want
dan leeft ze zich helemaal
uit. 

Windkracht 12
Als je met Nathalie meerijdt
als Sint Nicolaas, is het altijd
goed mee te kijken in het
verkeer. Ze probeert dan
kaart te lezen, te telefoneren
en auto te rijden tegelijker-
tijd. En als Sint Nicolaas dan
trillend uit z’n ijzeren paard
stapt, is hij blij dat hij weer
kinderen ziet. Elk jaar heb-
ben we een hoop lol. Zo ook
bij een huisbezoek waar we
naar binnen wilden maar
gehinderd werden door een
storm met windkracht 12,
waardoor de Sint alles goed

vast moest houden. De tra-
nen liepen over onze wan-
gen, maar we moesten wel
nog naar binnen. Ook de
bezoekjes aan McDonald’s
zijn nu al een traditie gewor-
den. Wij moeten tenslotte
ook eten, al is dat voor de
Sint niet altijd zo eenvoudig
met al dat haar en die witte
jurk (saus van de kipnuggets
geeft vlekken!!!).

Oók kerstmannen
Ook de kerstman heeft di-
verse malen zijn intrede
gedaan voor N.B. Promo-
tions. Met uiteenlopende
opdrachten zoals in arreslee
met paarden door het win-
kelcentrum van Spijkenisse
tot aan een aantal keren in
het Kerstcircus Ahoy’ voor
PCM Dagbladen. Ook af-
gelopen jaar hebben we 
de opdracht voor winkel-
centrum Alexandrium met
de kerstman en vrouwtjes als
gezellig ervaren. 

Nathalie, namens de Werk-
groep Sint Nicolaas bedankt
voor de goede samenwer-
king en ik hoop dat we hier
nog jaren mee doorgaan!

Met vriendelijke groet,

Peter Wilmsmann

Om tot het resultaat op de onderste foto te komen zijn er veel voorbereidingen nodig

Piet Barbara bij aanvang van de schmink
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De Vakantiebeurs vond dit
jaar plaats van 13 t/m 18
januari. De stands van
Vervat stonden zowel in de
Frankrijkhal als de Italiëhal. In
de Italiëhal kon door de
beursbezoekers worden ge-
raden hoeveel haringen er
in de ton zaten. We kregen

vaak de opmerking dat de
haringen helemaal niet
zwommen. “Nee mevrouw,
het zijn tentharingen!”.
In de Frankrijkhal had Vervat
een hele grote stand met
diverse accessoires. Een
tent, een caravan en een
vouwwagen. Wij waren in-

Scottelbraaien en mooie prijzen 
winnen op de Vakantiebeurs
In november ging bij ons de telefoon. Het was de heer Vervat

van Vervat Kampeer en Caravan. De vraag was of wij met twee

personen konden werken in hun stand op de Vakantiebeurs,

die elk jaar wordt gehouden in de jaarbeurs in Utrecht.

“Naaaaatuurlijk!”, zeiden wij. En dus gingen wij op weg.

gehuurd om de scottelbraai
te demonstreren. Een scot-
telbraai (Zuid-Afrikaans voor
‘braden op een schotel’) is
een soort grill, barbecue en
bakplaat inéén, voor ge-
bruik buitenshuis. Dus ideaal
voor kampeerders. Elke dag
tussen 11.30 en 13.30 uur
waren wij in de stand aan
het scottelbraaien. Daar
stonden we met onze ge-
sneden uitjes, paprika’s en
gebakken aardappeltjes en
natuurlijk niet te vergeten:
de hamburgers. Voor men-
sen die niet kunnen koken is

de scottelbraai aan te
raden. Iedereen kan het,
zelfs ik! Wij willen graag
Vervat weer  bedanken voor
de gezellige beursdagen!

Groeten, 
Andrea Hermann

Ik kleed me snel aan en
scheur in mijn autootje naar
de Piet Smitkade waar ook
Trudy, Shona, Aisa , Naomi,
Andrea, Monique en
Nathalie klaarstaan voor
vertrek. Kilo’s pepernoten
en strooigoed gaan er mee.
Aangekomen bij de
Sporthal in Spijkenisse is het
al een drukte van jewelste.
We hebben nog een half
uurtje om ons te verkleden.
Dus tempo tempo. Op het

laatst nog even flink stressen
want ik moet mee met de
eerste boot en ik ben nog
helemaal niet klaar. 

Een dolle drukte
Snel word ik door  twee
dames aangekleed. En
binnen twee minuten, zie
ook de foto’s op de linker-
pagina, ben ik een echte
Zwarte Piet. Op de boot
aangekomen komen al snel
de eerste kinderen binnen

die met ons mee mogen
varen. Wat  leuk om nu eens
zelf te ervaren  hoe kinderen
op Zwarte Piet reageren.
Allemaal wild enthousiast,
een dolle drukke boel.
Iedereen wil met je dansen,
handjes geven en gek
doen. Ik mag me vandaag
weer even kind voelen. Na
een uur varen komen we in
de haven van Spijkenisse.
Ook hier is het een drukte
van jewelste. Allemaal blije
kindergezichten die natuur-
lijk wel een pepernootjes
lusten. Vanuit de haven
lopen we mee in de stoet
naar het winkelcentrum.
Hier deel ik mijn laatste
strooigoed uit, inmiddels is

het 12.00 uur geworden, tijd
om zelf wat te gaan eten. 

Lunch op het stadhuis
In het stadhuis krijgen we
een lunch aangeboden
door de burgemeester.
Sinterklaas en 30 Pieten
komen hier even lekker tot
rust. Geweldig om nu ook
eens achter de schermen te
zien wat er allemaal bij zo’n
dag komt kijken. Na de
lunch mogen Trudy, Shona,
Aïsa, Naomi en ik ons gaan
afschminken, voor ons zit
het zwartepieten erop. Moe
en met her en der nog wat
schmink tuffen we terug
naar Rotterdam.
Een dag die ik niet had wil-
len missen.!

Barbara Siliakus

22 november 2003... Om vijf uur in de ochtend gaat mijn 

wekkertje. Vandaag is de grote dag, ik ga voor het eerst voor

N.B. Promotions  zwartepieten tijdens de intocht van Sinter-

klaas in Spijkenisse. 

Sinterklaas, wie kent ‘m niet?Sinterklaas, wie kent ‘m niet?
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2004Agenda N.B. Promotions

F e b r u a r i

M a a r t

A p r i l

L o p e n d e  z a k e n :

F e b r u a r i
9 t/m 14 februar i

VSK-beurs  [sani ta i r ]  te Ut recht

14 februar i
Valent i jnsdag

Act ie voor  WC Akker hof  in
Spi jkenisse

Brader ie Zwi jndrecht
Promot ie De Dordtenaar

Verspreid ing Rotebinformat ie

ABN-Amro Tennis toernooi  Ahoy’
16 t/m 22 februar i

‘Podium’ Ophalen van oude,  
e lekt r i sche apparaten. . .
scholenact ie door heel

Neder land

M a a r t
2 t/m 7 maart

B innenhuis  Ahoy’

‘Podium’ Ophalen van oude,  
e lekt r i sche apparaten. . .
scholenact ie door heel

Neder land

13 en 14 maart
Pr i j zenfest ival  Vervat

24 t/m 28 maart
V isma Ahoy’ 

A p r i l
3 apr i l

Paasact ie WC Akker hof ,
Spi jkenisse

24 en 25 apr i l
ANWB Kampeerdagen

Promot ie Vervat

L o p e n d e  z a k e n :

Eneco,  Meter364

& Waterbedr i j f  Europoort
Nazorg plaats ing water meter
Afspraken maken water meter

Water metercodes checken

Het brader ieënseizoen gaat
weer beginnen!  Iedere zater-

dag voor  De Dordtenaar

Voorbereid ingen kampeer-
se izoen. . .  Iedere zaterdag

Vervat-card promot ie!

Een goede samenwerking!

In de weekenden voor
Sinterklaas troffen consumen-
ten in de parkeergarages
van Alexandrium I Zwarte
Pieten aan die een lekkere
attentie aanboden. De week-
enden voor Kerst waren zij
weer omgetoverd in kerst-
mannen en -vrouwen in
prachtige kostuums.
Tijdens de kerstperiode heeft
er een actie plaatsgevonden
waarbij de consument kans
maakte op reischeques, met
een waarde oplopend tot 
€ 750,-. Vol enthousiasme
werd de consument bena-
derd en uitgenodigd om
deel te nemen aan de actie. 

Insteek
Als er namens de winkeliers-
vereniging een actie wordt

ingezet en er veel tijd en geld
wordt gestoken in de ontwik-
keling hiervan is het nood-
zaak dat de uitvoering en
presentatie aan het publiek
de gewenste is. De hostesses
fungeren dan als visitekaartje
voor het winkelcentrum. In
het verleden hebben wij hier-
voor al verschillende promo-
tiebureaus  ingezet maar
sinds wij met N.B. Promotions
in aanraking zijn gekomen

NB-onlineIn mijn vorige stukje in
NBusiness schreef ik over hoe
druk we het hadden eind
vorig jaar. We hebben toen
regelmatig gewerkt voor
Alexandrium I, beter bekend
als Winkelcentrum Oosterhof.
Hier hebben wij de decem-
beractie ondersteund: win-
kelend publiek kon stempels
verzamelen en daarmee
fikse kortingen krijgen op rei-
zen. Toen het heuglijke nieuws
bekend werd dat prinses
Máxima en prins Willem
Alexander een dochter had-
den gekregen werd N.B.
Promotions gevraagd nog
dezelfde middag twee
hostesses beschikbaar te
hebben. Mijn collega en ik
zijn in ras tempo naar de
Oosterhof gereden om daar
oranje chocolaatjes uit te

delen. Wat hebben we hier
veel leuke reacties op gekre-
gen van het winkelend
publiek!
Voor de kerst hebben we ver-
kleed als kerstman of –vrouw
iets lekkers uitgedeeld aan
de bezoekers. Het is een
leuke en gezellige decem-
bermaand geweest in de
Oosterhof. En nu is januari al
weer achter de rug. De eer-
ste beurs zit er alweer op: de
Vakantiebeurs in Utrecht. Een
leuke beurs met veel vrolijke
mensen die allemaal komen
uitzoeken waar zij de komen-
de zomer heen gaan met
vakantie. Nu op naar de vol-
gende beurs; ik kijk er weer
naar uit!

Met veel lieve groetjes,
Trudy Buik

Sinds 2002 werkt Alexandrium I samen met N.B. Promotions,

die hostesses inzet voor verschillende activiteiten. Zoals het

uitdelen van producten aan het winkelend publiek en het

ondersteunen en begeleiden van een actie. Zo hebben er in de

kerstmaand verschillende activiteiten plaatsgevonden.

Promotie in de Oosterhof

hebben we gemerkt dat we
eindelijk de juiste partij heb-
ben gevonden. Zo heeft N.B.
Promotions een vast team
met vaste aanspreekpunten
en zijn de medewerkers
bekend met het Alexandrium.
Zij weten inmiddels hun weg in
het Alexandrium te vinden en
kunnen dus ook actief mee-
denken. Wij hebben gemerkt
dat de medewerkers van N.B.
Promotions deze taak met
veel zorg en enthousisame
uitdragen. Waar nodig zal
Alexandrium I ook in 2004 een
beroep doen op de mede-
werkers van N.B. Promotions!

Maaike de Bruijn,
Alexandrium I

De dames van NB Promotions tijdens de kerstdagen in Alexandrium l

NB-online
Onze website is vernieuwd
en weer helemaal actueel...
Wilt u meer weten over onze
activiteiten en wat wij voor u
kunnen doen? Breng dan
een bezoekje aan:
www.nb-promotions.nl

Voor het aanvragen van
aanvullende informatie kunt
u ook mailen naar: 
nbusiness@nb-promotions.nl


