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Wij zijn (alweer) verhuisd!

Voor én tijdens de
bouwvak zijn we
enorm druk aan
het verbouwen én
verhuizen geweest,
maar nu zitten we
allemaal toch echt
weer achter ons bureau! Voor ons
was het fijn dat het niet zo warm was
in deze periode! Voor de buitenteams mag het natuurlijk nóg wel
een echte zomer worden, ik duim
voor jullie.
Op kantoor zijn we uitgebreid
met een paar nieuwe NB-kanjers:
Annelies, Roos en Amanda én bij
deze heten we ze nog een keer extra
welkom!
De meesten van jullie hebben al
kennisgemaakt met Marcel, maar
ook hij werkt hier pas 4 maanden én
we zijn erg blij met een man tussen
al die vrouwen... Marcel, succes!
De komende weken lopen er 3 teams
door heel Rotterdam om weer de
jaarlijkse afvalwijzer van de Roteb
huis-aan-huis te verspreiden. Ook de
AD-teams hebben het druk met de
Uitfeesten in Den Haag en Utrecht.
Bij de open dagen van Feyenoord,
Sparta én FC Utrecht zijn onze
schminkers weer volop aan het werk
én dat zullen wel andere geschminkte gezichtjes worden dan de dierengezichten die we hebben gedaan
voor het AD in Diergaarde Blijdorp!
In september kunnen jullie ons ook
vinden bij het KLM Open (Hét golftoernooi van Nederland). Nu maar
hopen dat we de ballen niet om onze
oren krijgen. Fore!!!
Ben je in de buurt, de koffie is altijd
vers! Kun je meteen ons nieuwe
pand bewonderen.
Hartelijke groeten!
Nathalie

Dachten we net een beetje comnatuurlijk óók door. Maar onze
Deze keer zitten we niet op 12 hoog,
fortabel en ruim in ons jasje te zitnieuwe locatie is nu écht helemaal
maar gewoon op de begane grond.
ten te zitten, zijn we alwéér te
top! We hebben onze spullen
U hoeft dus nooit meer met de lift.
klein behuisd. Vanwege onze niet
weer opgepakt en op vrijdag
Ons nieuwe adres wordt Kees
te stuiten groei konden we binnen
3 augustus was het weer voor
Pijlstraat 35, 3077 MH Rotterdam.
driekwart jaar weer gaan schildeelkaar! Sinds die dag zitten we op
ren, poetsen, sjouwen. En het
onze nieuwe plek... En dat is letMet hartelijke groeten,
'gewone' werk ging zoals altijd
terlijk en figuurlijk om de hoek.
Nathalie
..........................................................................................

Weer aan de slag!
Alweer drie maanden terug in
Nederland na mijn reis Down
Under! Jeetje wat zijn deze
drie maanden voorbij gevlogen. Een week nadat ik terug
was, ben ik meteen volop aan
de slag gegaan voor NB!
Omdat ik nog best wel veel maanden had om lekker veel te werken
totdat ik weer ging studeren, had
Nathalie het plan om mij ook op
het kantoor in te zetten! Ik kreeg

opeens heel veel harde werkers
van Eneco aan de telefoon en
iedereen die ik sprak kende me!
Hoe kon dat! Ze hadden me allemaal gevolgd in de NBusiness!
Wat ontzettend leuk! Deze drie
maanden heb ik ook alweer een
hoop leuke klusjes mogen doen.
Samen met Sharon mocht ik
scholen enthousiast maken voor
The Final in Ahoy’, nieuwe sporters werven voor Life Style Fit, op
het kantoor van Eneco helpen met

Niet schrikken, het is Iris van NB Promotions
maar! Na de gevolgde schminkcursus was zij
zelf háár 1e project... Hierna ging ze namens
AD aan de slag met de kleintjes.

Schminken voor AD / vervolg op pag. 2 
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Koninginnedag 2007... Oranje boven!
Op 29 april jl. hebben we het
15-jarig bestaan van NB
Promotions gevierd tijdens de
Nacht van Oranje met alle
medewerkers in Ahoy’. Het
was echt een geweldig feest!
Maar ‘s morgens was het weer wel
errruggggg vroeg op, want om
6.00 uur verzamelden wij ons om
met een vijftiental promotiemedewerkers naar Woudrichem te rijden. Koningin Beatrix kwam daar
die dag namelijk met haar familie
haar verjaardag vieren.
Voor dag en dauw moesten we,
vanwege de zeer strenge beveiliging, al in het pittoreske stadje
aanwezig zijn om alle bezoekers
een vlaggetje van het AD mee
te geven. En ja hoor... toen de
Koningin aankwam was het stadje
écht oranje mede dankzij de vlaggetjes van het AD.
Maar het mooiste moment was
toch dat de koningin zelf even met
een vlaggetje werd gespot!
De redactie draaide op volle toeren. Zodat we ‘s middags al een
‘verse’ editie van het AD hadden.
Dus inclusief de foto’s en bijbehorende verhalen van het bezoek
van de Koningin. Onze NB-teams
in Woudrichem, Giessen, Almkerk,
Gorinchem en omgeving hebben
‘s middags de kranten aan het
publiek uitgedeeld.
Het was een Koninginnedag om
nooit te vergeten!
Nathalie
NB Promotions

Het AD, wie kent en leest die krant nou niet?
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Weer aan de slag!
computerwerk, waardoor ik nu
ook veel leuke nieuwe mensen
van Eneco heb leren kennen.

nu voor het AD al tweemaal kinderen heb mogen schminken!

Geslaagde dag
Maar ik heb ook een schminkcursus mogen volgen waardoor ik

Het eerste weekend van juni heb
ik samen met Brenda en Tamara

op een voetbaltoernooi mogen
schminken en afgelopen zaterdag
samen met Sharon in Blijdorp.
Wat was dit leuk zeg! We hebben
echt een hele hoop Bokito's,
olifanten, tijgers en vlindertjes
mogen schminken en elk kindje
verliet dan ook helemaal trots
onze kraam! Samen met de rest

van het schminkteam was het
daarom ook een ontzettend leuke
en geslaagde dag en voor degene
die een keertje zin hebben in een
leuk schminkgezicht.. jullie weten
ons nu te vinden ;-)
Iris
NB Promotions
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Voor Evides in een pluche maatpak!
Mijn naam is Marcel. Ik werk
sinds 16 april 2007 bij NB
Promotions. Een hele verandering voor mij... dit geldt ook
zeker voor de dames van NB.
Veranderingen kunnen ook zeker
leuk zijn. De dames hebben me
goed opgevangen en er voor
gezorgd dat ik me snel bij hen
thuis voelde. Na een aantal weken
kwam er een opdracht binnen van
het waterleidingbedrijf Evides.
De opdracht kwam erop neer dat
ze een man nodig hadden om in
de huid van EVI, hun mascotte,
te kruipen. Er werd ‘natuurlijk’
meteen naar mij gewezen, haha!
Op vrijdag 25 mei was het zover
en heb ik me verkleed als Evi en

rondgelopen bij de opening van
een playground van de Richard
Krajicek Foundation. Het was 25
graden Celsius. Dus best wel
warm om in een groot pluche pak
rond te lopen.
Maar wel erg leuk voor alle
kinderen. De kinderen waren erg
enthousiast en Evi moest natuurlijk op de foto met Richard
Krajicek. Het was een geslaagde
dag voor Evides en ook zeker voor
mijzelf. Op naar de volgende verkleedpartij voor Evides!
Iedereen een hele fijne vakantie
met lekker weer.
Marcel
NB Promotions

Wie wil er nu niet met Evi, onze mascotte, op de foto? Zelfs ‘de kraai’ stond te popelen.

.........................................................................................................................

Een weekendje waterdragen
Havendagen Terneuzen
De Havendagen in Terneuzen
trekken jaarlijks tienduizenden
bezoekers. Dit jaar stond er gelijkertijd ook een grote kermis. Ook
speelden er live-bands en was er
een leuke braderie. Er was dus
genoeg te doen voor jong en oud.
Door Evides werden er op zaterdag 23 juni bekertjes water aan
de bezoekers uitgedeeld. Het

promoteam van NB Promotions
mocht dit doen. We kregen een
watertank in de vorm van een rugzak met een tapkraantje op onze
rug. De mensen reageerden heel
enthousiast op ons en dat was
wel erg leuk. De weersverwachtingen waren voor deze dag niet echt
gunstig, maar gelukkig hadden
we net geluk. Zelfs het zonnetje
kwam nog even tevoorschijn!

Ladiesrun
Op zondag 24 juni vond de eerste
Ladiesrun in Rotterdam plaats.
Bijna 2.000 vrouwen deden hieraan mee. De dames konden zich
voor een afstand van 3 km, 6 1/2
km of 10 km inschrijven. Voordat
de dames met hun ronde begonnen deden ze mee aan een
speciale warming-up, die door
Carlos Lens (ja... die van de televisie) werd gegeven. Ook mevrouw
Opstelten (de vrouw van de
Rotterdamse burgemeester) was
aanwezig voor het startschot van
de 10-kilometerloop.
Voor en na de ronde konden de
dames nog bij de Ladiesrun Fair
winkelen. Op het Willemsplein
naast de Erasmusbrug stonden
22 standjes met leuke spulletjes.
Er werd deze dag weer heel wat
uitgedeeld, o.a. door het AD en
Evides. En natuurlijk werden deze
stands door ons bemand. Ook
was het ‘zeepaardje’ van Evides
weer van de partij. Hij deed ook
heel actief mee aan de warmingup van Carlos, wat bijzonder knap
is, want dat pak weegt heel wat…
De eerste Ladiesrun was een succes en we zien daarom alweer uit
naar de loop van volgend jaar!
Sharon
NB Promotions
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Evi moedigt tijdens
de Ladies Run
2.000 vrouwen aan

Tijdens de Ladies Run van afgelopen zondag in Rotterdam
moedigde Evi ongeveer 2.000
deelnemende vrouwen aan. De
Ladies Run - die voor de eerste
keer georganiseerd werd - bleek
een groot succes. Evi was tijdens de Ladies Run even een
heuse beroemdheid. Zo ging
zij op de foto met tal van deelnemers, kinderen en mevrouw
Opstelten. Evides verzorgde
het drinkwater voor de deelnemers en stond op het Glitterplein met een stand. In de
stand konden mensen terecht
voor informatie over drinkwater, een bidon, flesje, kleurplaat of ansichtkaart.

Ook tijdens de EK tafeltennis voor veteranen was Evi weer van de partij. Hier
samen met Bettine Vriesekoop op de foto.

Colofon
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Rafael van der Vaart
Straatvoetbaltoernooi
Na een kort nachtje te hebben
gehad door wederom een superfeest van NB Promotions vertrokken we om 08.00 uur richting
Beverwijk. Eenmaal daar aangekomen zijn we tasjes met het
AD, vlaggetjes en petjes gaan
samenstellen om aan de mensen
uit te delen en het AD te promo-

ten. Vanwege de harde wind was
het onmogelijk om de stand leuk
aan te kleden en dus bleef het
vooral bij uitdelen, tasjes samenstellen en het spotten van de oudAjacied Rafael van der Vaart.
Dit hele straatvoetbaltoernooi
staat in het teken van de Rafael

van der Vaart fandag, waarvan de
complete opbrengst wordt geschonken aan Villa Pardoes. Ook
hadden we een gelukkige prijsvraagwinnaar van het AD die een
‘meet en greet’ met Rafael had
gewonnen en vervolgens ook een
gesigneerd Nederlands elftalshirt
en voetbalschoenen kreeg.

Ni hao... terug in Nederland!

Het was een erg leuke dag. We
hadden goed weer, werden goed
verzorgt en hebben ons prima
vermaakt. AD: bedankt voor deze
leuke opdracht en geweldige
ervaring.
Michel & Kim
NB Promotions

Agenda NB Promotions

2007

Augustus
Na tien weken te hebben verbleven in een interessant,
druk en geweldig China ben ik
weer terug in eigen land. Ik
kan terug kijken op een zeer
geslaagde reis!
Na de eerste drie weken Chinese
inburgering op de universiteit,
waar we les kregen in de taal en
cultuur van het land, was het tijd
om aan de slag te gaan. We vervolgden onze reis in de binnenlanden waar we allereerst drie weken
in een weeshuis voor kinderen
met een handicap hebben
gewerkt. Het was af en toe best
even slikken. Bijvoorbeeld toen er
een baby van nog geen twee
weken werd binnengebracht, nota
bene gevonden op de vuilnisbelt!

de velden en na de Chinese siësta
lekker gek doen voor de klas met
liedjes als ‘Old McDonald had a
farm’. Dit alles in een klein boerendorp waar iedereen elkaar nog
bij naam en toenaam kent. Een
zeer bijzondere ervaring!

En weer terug
Maar wat mij het meest is bijgebleven zijn de lieve kleintjes die
zich heerlijk lieten badderen en
de vrolijke kinderen die altijd
even enthousiast meelachten,
speelden, zongen en dansten. Het
afscheid van de kinderen was dan
ook niet gemakkelijk maar gelukkig hebben we mede dankzij de
sponsoring van NB Promotions
een blijvend verschil kunnen
maken in het weeshuis.

Na vier dagen Beijing stond onze
Boeing weer klaar om ons terug te
vliegen naar Nederland. Daar
wachtte naast vrienden en familie
voor mij ook een nieuwe baan...
Namelijk op het kantoor van NB
Promotions!
Karen
NB Promotions

Plattelandsleven
Na drie weken stond dan eindelijk
het échte plattelandsleven voor
de deur. Dit betekende ‘s ochtends de boeren helpen op het
land en ‘s middags Engelse les
geven op de lokale dorpsschool.
Oftewel: in de morgen werken op
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Roteb: 200000 afvalwijzers
huis-aan-huis verspreiden
11 augustus
Opendag FC Utrecht
Voor het AD met de schminkers
21 t/m 29 augustus
ENECO tour: ons promoteam
rijdt mee met de tour
23 en 25 augustus
KLM Open Golf Toernooi
Voor No Such (reclamebureau) voor
Toshiba Promotieteam

September
Roteb, afvalwijzers
2 september
Uitfeest Den Haag: promotie voor AD
WC Alexandrium: promotie
9 september
Uitfeest Utrecht: promotie voor AD
14 september
Goudse Singelloop:
promotie voor AD
19 september
Jaarmarkt Alphen a/d Rijn:
promotie voor AD
7 oktober
WC Alexandrium: promotie

....................
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