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ONS LAATSTE NIEUWS OVER

onze mensen

Effe bijbeppen!
Daar zijn we weer!
Eindelijk met wat
hele mooie dagen
achter de rug...
Heerlijk tóch! De
afgelopen maanden hebben we het
op kantoor erg druk gehad en
vanaf september wordt het ook
weer erg druk, dus... nog even
genieten. De afgelopen weken
hebben we weer veel afvalwijzers
voor de Roteb verspreid huis-aanhuis, wél 194.250 stuks! Dit was
het 3e jaar dat we dit deden en er
waren nu mensen die echt op ons
stonden te wachten! Hardstikke
mooi natuurlijk om van die spontane en leuke reacties te krijgen. Ook
hebben we zomeracties in diverse
winkelcentra gedaan, natuurlijk
ook met een link naar het EK... De
goochelende ijscoman was echt
een groot succes in de Akkerhof.
Die gaan we écht nog een keer
boeken!
Camping Rotterdam is jammer
genoeg letterlijk en figuurlijk in het
water gevallen. Voor dit festijn, dat
voor de 2e keer werd gehouden,
was een leuk programma opgezet,
maar vanwege het frisse weer én
de aanhoudende regen was er jammer genoeg erg weinig belangstelling. Wij stonden er met de caravan
van Vervat, dus gelukkig wel
droog! Volgend jaar hopen wij op
een mooi en warm festival voor
Camping Rotterdam! Galerie Mas,
in het Scheepvaartkwartier heeft
een nieuwe expositie en wij mochten hier de opening begeleiden
met een hapje en een drankje... erg
leuk om deze aparte entourage
mee te mogen maken.
Kortom een hele afwisselende
zomer! Op naar de komende maanden... de beurzen komen eraan!
Succes iedereen én geniet nog van
de zomer!
Zonnige groeten!
Nathalie
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NB-kantoor onderhanden...
Terwijl iedereen lekker aan
het strand ligt, wordt ons kantoor opgeknapt. Alles heeft
weer een lik verf gehad, dus
we kunnen er weer een paar
jaar tegen. We zitten hier in
oktober alweer zes jaar en
jullie willen niet weten wat
een mens in deze periode bij
elkaar verzamelt... Alle planken moesten leeg, dit was
echt een enorme klus! Het
resultaat mag er dan ook zijn
én ook voor uw kopje verse
koffie is er nu weer ruimte!

De Dordtenaar...
... is de krant van Dordrecht en omstreken. Een krant met écht
nieuws en mooie proefabonnementen. Proefabonnementen die
het team van N.B. Promotions op straat mag weggeven.
Ik hoor bij dat team. Al twee
jaar. Vaak staan we op braderieën en we zijn altijd
vroeg aanwezig. Altijd netjes
met zwarte broek, rode
Dordtenaar-polo en opgemaakt met lippenstift! Ja,

daar staat Nathalie wel op.
Alles moet er altijd tiptop uitzien. En dan begint de dag,
stand aankleden en aan de
slag. De Dordtenaar heeft
ook een mooie promo-auto
met grote lamellen die telkens ronddraaien.
Op deze lamellen
staan de aanbiedingen en de cadeautjes. Vaak gebruiken
we dan ook de
wagen als stand om
extra kleur aan het
geheel te geven. Of

het nu tijdens ‘Dordt in
Stoom’ in Dordrecht is, óf op
een gezellige braderie in
Dubbeldam. Onze stand is
altijd een bezienswaardigheid die de aandacht trekt.

Mooie aanbiedingen
Krantenabonnementen zijn
zaken waar mensen helaas
snel op bezuinigen. Maar
daar zijn dan onze mooie
aanbiedingen voor... Vijf
weken voor slechts € 13,50
en een leuk cadeautje! Ja,
we doen ons best om dit aan
iedereen te verkopen. Tegen
vijven wordt het rustiger en
delen we nog wat gratis
kranten uit, hierna gaan
weer terug naar kantoor.
Groet, Margo Los
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Containers vol met het ophaaltassen. Resultaat: 80.000 opgehaalde batterijen!

Tour of Duty
Veel espresso’s en ook mijn blikjes RedBull houden mij op de
been. Het is zaterdag 19 juni klokslag 6.45 uur; zelfs de vogels
slapen nog en de autosnelwegen zijn filevrij. Het is vandaag
dag vier én de laatste dag van het batterijenproject.
Dit project wordt georganiseerd door de Sichting
Batterijen, oftewel STIBAT.
Deze Stichting Batterijen is
de organisatie die de inzamelactiviteiten voor lege
batterijen in Nederland
coördineert. Zij hebben als
doel: de wettelijke regeling
na te leven die in 1995 in werking is getreden. Deze wet
schrijft voor dat gebruikte
batterijen ingezameld en
gerecycled moeten worden.

De grachten af
Vandaag is de grote dag.
Wethouder Maij van Amsterdam zal, in het gezelschap
van vertegenwoordigers van
een aantal stadsdelen, het
startsein gaan geven voor
een grootscheepse ophaalactie in onze hoofdstad.
Onze ploeg bestaat uit 120
man, begeleid door dertig
auto’s, acht vrachtauto’s en
twee geluidswagens.
Een deel van het ophaalteam gaat zelfs met
twee motorboten
de
grachten
af.

Klokslag 4 uur. De teams
komen mondjesmaat
binnendruppelen en
al snel wordt duidelijk
dat niet elke wijk evenveel rendement opleverde.
Dit alles mag de feestvreugde echter niet bederven,
een feestelijke afsluiting werd
begonnen. Iedereen werd
voorzien van een ruime hoeveelheid. Helaas duurde de
feestvreugde niet al te lang,
want met het oog op een
belangrijke wedstrijd van het
Nederlands elftal werd door
iedereen al snel weer de
terugreis aanvaard...
Hieronder nog een kort verslag van de eerdere dagen.
Dag 1 - 16 juni, 8.30 uur. Dit
was de eerste dag dat we
met de voorbereidingen van
het batterijenproject begonnen. In het gezelschap van
Ton, Barbara en Gert-Jan van
Stibat vertrokken we vanaf
de Piet Smitkade naar Berkel
en Rodenrijs. Hier eenmaal
aangekomen werden we
hartelijk ontvangen door een
vriendelijke dame. De sleutels
van de geluidswagens wer-

den overhandigd en vanaf
hier vervolgden wij onze reis
naar Zoetermeer. Op een
carpoolplaats werd afgesproken om spoedberaad
met het management te
houden. Na ruim een uur te
hebben vergaderd werd er
overeenstemming
bereikt
met het oog op de te voeren
geluidssterkte van de geluidswagens.
Op naar Amsterdam. Hier
begon onze ‘Tour of Duty’. In
het kort kwam het er op neer
dat we flink wat kilometers
aflegden en Amsterdam
echt hebben laten kennismaken met het ‘batterijenproject’.

80.000 lege batterijen
Dag 2-3, 17 en 18 juni: Mijn
auto bleek betrouwbaar en
een ware vriend te zijn. Door
al die kilometers was ik al
snel gepromoveerd van onnozele toerist tot een ware

kenner van Amsterdam en
omgeving. Ook dag 3 verliep
voorspoedig en zat vol
humor en plezier. Het ophalen van de lege batterijen
vond plaats in een groot
aantal stadsdelen, tussen
10.00 en 16.00 uur. Er werden
in totaal ruim 80.000 lege
batterijen opgehaald!
Als ik nu terugkijk op deze vier
dagen, kan ik jullie vertellen
dat het een geslaagd project is geweest. Ik heb er veel
plezier aan beleefd en met
het
behaalde
resultaat
mochten we echt thuiskomen. Wellicht komt er nog
een vervolg in Amsterdam
en dan houd ik mijzelf
natuurlijk weer aanbevolen. Nathalie, “At
your service”.
Met vriendelijke
groet,
Raymond lamain
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Oranje mascottes
Op 12 juni jl. gingen wij met N.B. Promotions naar Amstelveen
om oranje mascottes uit te delen, dit moest gaan gebeuren
namens én in het winkelcentrum Groenhof van Amstelveen
Zuid.

Daar aangekomen werden
wij hartelijk ontvangen door
de medewerkers van de
meubelzaak. Daar mochten
wij een kopje koffie drinken
en een half uur later
moesten we aan de slag!
We reden met een winkelwagentje vol oranje beertjes
door het winkelcentrum en
iedereen die een oranje kle-

dingstuk kon laten zien aan
ons kreeg er een.

Oranje beertjes
Natuurlijk was niet elke bezoeker van het winkelcentrum in het oranje maar ze
wilden wel allemaal een
beertje. De actie luidde: Wie
in het oranje gekleed is krijgt
een oranje beertje, dus kon-

Even voorstellen!
Hoi lieve mensen... Mag ik mijzelf even voorstellen.
Mijn naam is Trudy Buik en ik werk op 3 augustus 2004
zes jaar bij N.B Promotions.
Ik ben 47 jaar en gelukkig
getrouwd en ik heb twee
knullen van 20 jaar en 24 jaar
Hieronder leest u mijn verhaal
hoe ik bij N.B. Promotions
terecht ben gekomen.

Miep Dobbelsteen
Zes jaar geleden zag ik een
advertentie in een dagblad
daar vroegen ze een Miep
Dobbelsteen en ik zat op dat
moment een jaar thuis te niksen en de advertentie sprak
mij zo enorm aan dat ik heb
gereageerd.

Maar tot mijn verbazing was
ik het niet geworden, terwijl ik
voldeed aan alle eisen; ik
ben gezellig, heb een rijbewijs en paste als sociaal mens
in elk leuk team! Ik kan bakken, braden en koken én
ben voor bijna alles in én
inzetbaar.

manusje-van-alles
Het was dus best een teleurstelling maar tot mijn verbazing werd er in een later
stadium alsnog gevraagd of
ik tóch langs wilde komen.
Daar had ik natuurlijk wel
oren naar en tot op de dag
van vandaag heb ik er geen
spijt van. Ik ben een echt
manusje-van-alles en ben op
die manier ook het promotiewerk ingerold. Dit vind ik nog
steeds erg leuk! Ik kom u vanzelf een keer tegen op een
beurs of tijdens het promotionele buitenwerk.
Dus tot ziens,

Trudy en Aisa, rechts op de foto, aan het werk voor de winkeliersvereniging
van winkelcentrum Groenhof.

den wij helaas niet iedereen
blij maken.
De beertjes vielen zelfs zo
erg in de smaak bij de
bezoekers dat sommige
mensen kleding van iemand
anders aan gingen trekken
en steeds opnieuw beertjes
kwamen halen totdat wij dit
doorhadden.

beetje konden aanmoedigen, dit hebben zij dan ook
zeker goed gedaan want we
zijn natuurlijk toch nog tot in
de halve finale gekomen.

Actie geslaagd

Dus de actie was erg geslaagd en hopelijk mogen wij
over 2 jaar, tijdens het WK,
weer op deze manier het
Nederlands elftal aanmoedigen!

Wij hadden gehoopt dat de
beertjes ons oranjeteam een

Aisa van Dam

In memoriam: Arie Weeda

Afscheid van ‘onze’
echte Sinterklaas
20 juli jl. is onze ome Arie
overleden. Ome Arie is
jarenlang de vaste Sint
geweest van de intocht
in Spijkenisse. Hij heeft
meer dan 30 jaar heel
veel kinderen blij gemaakt. Wij hebben het
afgelopen jaar voor de
10 e keer de intocht verzorgd én naar aanleiding daarvan hebben we met z’n allen een hapje en
drankje op. Omdat het een feestje was hebben we nog
vele leuke foto’s gemaakt van die dagen...
Lieve tante Dien én alle hulpsinten en pieten...
Sterkte in deze moeilijke tijd.

Trudy Buik
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Agenda N.B. Promotions
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7e - Winkelcentrum
Akkerhof, Spijkenisse...
Tatoeages kunnen gratis
worden geplaatst!
11e - Braderie in
’s Gravendeel voor
De Dordtenaar

Nummertje twee!
Barbara is zwanger... Kleine
Mattijs krijgt er een broertje
of zusje bij! Wij wensen
Barbara, Raymond en zoon
Mattijs veel voorpret in de
komende maanden... We
zullen Barbara wel enorm
missen als ze met zwangerschapsverlof gaat!

20e - Braderie
Papendrecht voor
De Dordtenaar
30e - Gemeente
Hoek van Holland
Huis-aan-huis verspreiding informatiefolder
i.v.m. hondenbeleid.
SS e
ep
p tt e
em
mb
be
e rr
4e - Winkelcentrum
Akkerhof, Spijkenisse...
Er wordt gratis
popcorn uitgedeeld!

Beterschap!
Meneer Tuk [hier in het midden op de
foto] van het Winkelhart Spijkenisse, is
een opdrachtgever van het eerste uur.
Wij wensen hem veel beterschap toe.
Wij hopen dat hij zich snel weer wat
beter gaat voelen zodat hij er op 20
november tijdens de intocht van Sinterklaas in Spijkenisse weer bij kan zijn.

Braderie Strijen
De Dordtenaar
11e - Dord Monumentaal
18e - Braderie
Alblasserdam voor
De Dordtenaar
Stichting Batterijen
‘Batterijen ophaaldag’
100.000 adressen
bezoeken in Den Haag
Wintergidsen PCM
Responsverwerking

Uitbreiding
Misschien zal het u binnenkort opvallen aan de telefoon... we
hebben er weer iemand bij! In het volgende nummer zal zij
zich aan u voorstellen, haar naam is Leonie Boshoven.

Colofon

LEONIE WELKOM!
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AE grafisch ontwerp
Barchem

[Print]

2e - Winkelcentrum
Akkerhof, Spijkenisse...
Silhouetknipster

NB-mascotte

Piet Smitkade 372

Drukkerij Brinkman
Rotterdam
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Mijn naam is Bobo en
ik ben zeven jaar. Ik
behoor tot de trouwe
en vaste kern van
N.B. én ik bemoei me
met alles én heb ook
regelmatig een ochtendhumeur. Vroeger
mocht ik écht veel, maar
nu de bureaus regelmatig vol liggen, word ik
er nog al eens vanaf
gegooid! Ook lig ik graag
bij de meiden op schoot,
maar ja, óók dat mag niet
meer. Dan word ik weer
naar buiten ‘gegooid’ en
dan zie ik een duif (Tippie,
onze vaste dakduif) én
dan moet ik weer naar
binnen. U begrijpt het al;
ik heb een zwaar leven...
Maar gelukkig komt de
katten-VUT in zicht!
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1 t/m 10 oktober
FEMINA Rotterdam
RTB Beurzen

9 e - Ve r v a t
Prijsuitreiking
Er wordt een gratis
Adria Caravan én een
J a m e t Vo u w w a g e n
weggegeven onder de
kopers van het afgelopen seizoen.Dit als
afsluiting van het
jubileum-seizoen
4 0 j a a r Ve r v a t .

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

N
No
o vv e
em
mb
be
e rr
6e - Winkelcentrum
Akkerhof, Spijkenisse...
Er is een
karikaturist aanwezig
voor iedereen!
Stichting Batterijen
“Batterijen ophaaldag”
150.000 adressen
bezoeken in Rotterdam
20e - Intocht
Sinterklaas Spijkenisse
27e - Sinterklaas
bezoekt de Akkerhof,
Spijkenisse
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