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Strooizout voor Rotterdammers
Dinsdag 2 november om 09.30 uur deelde
wethouder Alexandra van Huffelen (o.a
buitenruimte) samen met Jon Meijer
(directeur Roteb Reiniging) de eerste zakjes
strooizout uit aan winkeliers Het uitdelen
vond plaats vanaf de hoek Stadhuisplein/
Lijnbaan/ Korte Lijnbaan. Dit was de start
van een grote uitdeelactie, de komende
weken zullen medewerkers van Roteb een
gratis zakje strooizout aanbieden.
IJskoningin Nadia met wethouder
Alexandra van Huffelen

Roteb wil door het aanbieden van deze
gratis zakjes strooizout, de winkeliers
vragen bij gladheid hun eigen stoep te
strooien. Hiermee kunnen valpartijen door
winkelend publiek worden voorkomen en
blijven de winkels goed bereikbaar.
Lees verder op pagina 4...>>

ffe bijbeppen

Wat kan werken
toch leuk zijn!
Moesten we het
afgelopen weekend
werken in Heerenveen voor TLN
(zie verderop) bij
NK schaatsen …
zijn we met Sven
Kramer én Bart Veldkamp op de foto!
LEUK!! Nou gaan we ook nog naar
de Worldcup én naar het Nederlands
elftal… betaald wedstrijden kijken..
.ALTIJD LEUK! Hebben we al 15 jaar
een antwoordserviceklant, krijgen we
nu een ontzettende leuke promo-actie
via hem: gratis simkaarten voor Ben

uitdelen… ook weer een leuke job,
wie wil er nou geen gratis beltegoed?!
Heeft u ook in de Telegraaf of het AD
gelezen dat de IJskoningin zout aan
het uitdelen is in Rotterdam? Nou…
dat is dus wel “onze” Nadia! Wij zijn
natuurlijk trots op onze IJskoning, wij
zijn klaar voor de winter! Ook zijn wij
blij met onze nieuwe “groene” auto’s,
we rijden nu ook milieubewuster door
het land! Ben je in de buurt, de warme
choco staat klaar!
Met winterse groeten,
Nathalie

Enecotour
Michael Boogerd samen met
Tamara, Valerie en Julie

Open dag Evides Waterbedrijf
NB Promotions aanwezig tijdens
Open dag Evides Waterbedrijf
Op zaterdag 11 september waren de
poorten van Evides Waterbedrijf op
vestiging Kralingen (Rotterdam) voor een
keertje geopend voor medewerkers met
gezin en gepensioneerde medewerkers.
Evides levert drinkwater in Zuid Holland
Zuid, Zeeland en op de Brabantse Wal
en maakt bij promotieactiviteiten en evenementen regelmatig gebruik van de inzet
van NB Promotions.

Om half acht ‘s ochtends waren de eerste
mensen van Evides en NB Promotions al
druk in de weer met de opbouw van alle
attributen. Lees verder op pagina 4...>>

Sinds januari 2007 werk ik voor NB Promotions. Ik had al erg veel gehoord over de
Eneco Tour en over hoe leuk het was. Dat jaar en de jaren erna ben ik gevraagd om mee
te gaan, maar in verband met vakanties of mijn studie was het helaas niet mogelijk om
mee te gaan. Dit jaar was het eindelijk zover, ik mocht en kon mee met de Tour! Valerie,
Julie en ik zouden van maandag tot en met vrijdag het Eneco promotieteam vormen.
Maandag 16 augustus vertrokken we na de briefing richting Steenwijk, waar de Tour van
start zou gaan. Diezelfde avond was de ploegenpresentatie en ondanks de regen was
heel Steenwijk uitgelopen om hier bij aanwezig te zijn. Dit betekende dat wij aan de bak
moesten. Iedereen wilde een mooie rode Eneco pet en natuurlijk een poncho voor de
regen. Lees verder op pagina 6...>>
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“prima samenwerking
tussen NB Promotions
en de organisatie”
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Transport Logistiek Nederland
Met zon 6.500 aangesloten bedrijven is Transport en Logistiek Nederland (TLN) de grootste organisatie van transportbedrijven en logistieke dienstverleners in Nederland. Op alle
mogelijke manieren behartigt TLN de belangen van individuele leden en die van de gehele transportsector. Arbeid en
scholing, economie, belasting, milieu, veiligheid, mobiliteit,
bereikbaarheid, technologie en innovatie zijn de belangrijkste
themas.

Dames van NB op de foto met.. Sven Kramer!

Marcel Verkroost, Campagne Rotterdam
Wat kan werken toch leuk zijn! Begonnen we in oktober in
Amsterdam met de marathon, moesten we de afgelopen
weekeinden werken in Heereveen bij het NK schaatsen en
bij de Worldcup, staan we ook nog met Sven Kramer én Bart
Veldkamp op de foto! LEUK!!
En nu gaan we nog naar Nederland -Turkije in de Arena…
betaald wedstrijden kijken...ALTIJD LEUK!
Groeten, team Thialf

Stedin
Stedin beheert het belangrijkste energienetwerk van Nederland. Onze kerntaak is
het veilig en continue transporteren van
elektriciteit en gas. Ons werkterrein beslaat
het merendeel van de provincies Utrecht
en Zuid-Holland, inclusief de Rotterdamse
haven. Ruim 2 miljoen particulieren, bedrijven en overheden zijn afhankelijk van
ons netwerk. Zonder Stedin staat de
Randstad stil.
Stedin zorgt voor de aanleg, het onderhoud
en het beheer van de energiedistributienetten. Welke energieleverancier een bedrijf of particulier ook kiest, in de Stedin-regio
zijn wij altijd verantwoordelijk voor het
energietransport. Wij maken het mogelijk
dat alle energieleveranciers elektriciteit en
gas kunnen leveren aan particulieren en
bedrijven. Stedin ontwikkelt het energienet
voortdurend. De projecten van Stedin zijn
zeer complex. Zo leggen wij de energieinfrastructuur aan op de tweede Maas-vlate

en het Utrechts stationsgebied. Dat vraagt
om verregaand technisch inzicht en sociale
capaciteiten.   
In Maarssen hebben wij een nieuwe hoogspanningslijn aangelegd. De nieuwe masten zorgen voor een fluitend geluid bij een
bepaalde windrichting en bij windsnelheden
hoger dan windkracht 4. Hierover hebben
wij de bewoners van omliggende wijken
per brief geïnformeerd. NB krijgt soms op
het laatste moment de brief, die zij 8000
keer uitprinten, inpakken én de volgende
dag verspreiden.
Met vriendelijke groet,
Daniëlle Nicolaas
Communicatie adviseur
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Uitdelen van goodbags en broden Roteb
Melanie deelt goodbags uit tijdens de marathon Rotterdam

Tijdens de Tour de France en Bavaria
City Race deelde NB Promotions in opdracht van Roteb goodbags uit. Dit zijn
compacte pakketjes met zeven opgevouwen vuilniszakken.
Op deze manier hebben de bezoekers een
afvalzakje bij de hand waarin zij hun afval
kunnen doen. De ‘goodbags’ werden goed
ontvangen door de bezoekers van deze
twee evenementen.

“NB Promotions regelde het
allemaal tot in de puntjes”
Daarnaast was er een actie waarbij
NB Promotions broden uitdeelde in het
Vroesenpark en in het Kralingse Bos.
Bezoekers van het park en bos die aan het
barbecueën of picknicken waren kregen
een brood cadeau. De zak waar het brood
in zat, kon gebruikt worden als afvalzak.
Hier konden de bezoekers na afloop het
afval in kwijt om het vervolgens in de daarvoor bestemde containers te gooien. Bij
deze actie deelde NB Promotions 1000
turkse broden uit, en verpakte deze in
plastic zakken.
Het uitdelen van de goodbags en de broden
waren beiden een geslaagde actie!
Lyane Verkerk, Gemeente Rotterdam

Palm Professionals voor BEN
Palm Professionals voor BEN!
Al 15 jaar doen wij voor Palm Professionals
de telefoon beantwoorden maar nu hebben
we ook de eerste promotieactie via hen.
Ben is terug van weg geweest en dat moet
Nederland merken. Eerst waren er al Ben
abonnementen en nu is Ben prepaid er ook
weer. Daarom heeft Palm Professionals een
geweldige actie bedacht voor Ben prepaid,
namelijk gratis sim kaarten weggeven met
maar liefst 30 euro beltegoed erop! Door
heel Nederland heen komen er tijdelijke
pop-up stores van Ben waar voorbijgangers
de gratis sim kaarten kunnen halen. Omdat
er zoveel sim kaarten weg gegeven moeten
worden helpt NB Promotions de komende
tijd Palm Professionals om alle sim kaarten
weg te geven door heel Nederland.
Tot aan de telefoon! ;-)
Groeten, Valerie

Er zijn al veel NB-ers ingewerkt bij Ben, hier
zijn Aisa en Melanie aan het werk!
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Open dag Evides Waterbedrijf
Vervolg pagina 1...>> De weergoden waren
ons goed gezind en het zonnetje scheen
volop. Even voor tien uur kwamen de eerste
bezoekers, zij konden deelnemen aan diverse activiteiten zoals; een rondleiding
door de drinkwaterzuivering, een rondrit
met een treintje over het terrein, waterproeven en poffertjes eten. Ook kon men kijken
bij monstername-demonstraties en een opstelling van het nooddrinkwatersysteem.
Voor de kinderen was er het springkasteel,
het zelf bedienen van een graafmachine,
de ballonnenclown en een schminktentje.
Ook voor de inwendige mens was goed
gezorgd in de vorm koffie/thee met cake,
een lunch en later op de middag smakelijke snacks. Het geheel werd ook nog eens

muzikaal omlijst door de streetband “Booktown Jazzband” uit Middelburg. Natuurlijk
was Evi – de mascotte van Evides Waterbedrijf – ook van de partij, iedereen die het
leuk vond, kon met haar op de foto, deze
kon bij het verlaten van het complex opgehaald worden bij het hokje van de portier.
Mede door de prima samenwerking
tussen NB Promotions en de organisatie
van Evides is het een echte topdag
geworden!
Ellen Pietersen, Evides Waterbedrijf

Evi met een clown... .
wie zit er dit keer in Evi?!

Strooizout voor Rotterdammers
Strooizout voor Rotterdammers
In dezelfde week is er ook weer gratis
strooizout voor inwoners van Rotterdam
verkrijgbaar.Bij alle milieuparken en Piekfijnwinkels (en nog enkele andere Roteblocaties) kunnen Rotterdammers terecht
voor een zakje strooizout. Aan de eerste
2500 mensen die een zakje komen
ophalen geeft Roteb een sneeuwschuiver
cadeau.

Team Roteb samen met de IJskoningin

een zakje strooizout wil Roteb deze eigen
verantwoordelijkheid stimuleren. Allewinkeliers krijgen één zakje strooizout, wanneer
dit zakje op is kunnen winkeliers op de
afhaallocaties van Roteb een nieuw zakje
krijgen.

Petra Molenaar, Gemeente Rotterdam

“NB Promotions is
ook winterklaar”
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Vervolg pagina 1...>>
Roteb is voor de gemeente Rotterdam
verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding op de openbare weg. Gebruikers van een pand, zowel bewoners en
winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor
de gladheidbestrijding op het voetpad
voor het pand. Door het aanbieden van

Het strooizout stelt Roteb gratis aan Rotterdammers beschikbaar zodat zij hun
eigen stoep kunnen strooien. Roteb start
in de week van 1 november met een campagne om de Rotterdammers op te roepen
alvast tijdig een zakje strooizout in huis te
halen. Voor meer informatie en alle afhaallocaties voor gratis strooizout kunt u kijken
op: www.rotterdam.nl/roteb

Sint & Piet
Hola!
Na bijna weer een jaar van redelijke rust,
Wordt er bij Sint en Piet in Spanje al weer flink geklust.
De Pieten moeten surprises voorbereiden, gedichten maken,
en de schatkamer vol kado’s bewaken.
Dit alles is bedoeld om bij u voorbereid langs te komen,
om alle kinderen weer flink over Sint en Piet en al hun
wensen te laten dromen.
Om in die drukke tijd alles voor de Sint in goede banen te leiden,
vraag ik u snel te reageren zodat de Secretaresse-Piet alles voor
kan bereiden.
Weet wel dat Sint het heel erg druk heeft de komende weken,
dus wees snel omdat Sint anders misschien al op een ander
adres is neergestreken.
Met een pepernoten groet,
Secretaresse – Piet

Sinterklaas met zijn twee oude trouwe knechten

24 uurs Reis naar Ibiza
Wat hebben wij weer een avontuur beleefd!
Onderweg naar huis hoorde Michel en ik
op radio 538 dat je een reis naar Ibiza kon
winnen voor 24 uur om naar de release
party van Armin van Buuren te gaan voor
zijn nieuwe album.
Om te winnen, moest je als je Barry Paf
zag, zeggen dat je mee wilde. We besloten
om mee te doen aan de actie. Het vliegtuig waarmee je zou vertrekken zou om
half 9 gaan vliegen en de eerste 2 koppels
zouden naar Ibiza gaan. Met het oog op de
tijd van bekendmaking vermoedde we dat
Barry op zestienhoven zou staan en besloten daarheen te gaan.
Nou daar stonden we dan om 6 uur vol
spanning. Na een tijdje kwam uit het niets
een radio 538 auto aanrijden. Kon niet missen dachten we! Uiteindelijk om half 8 werdt
er pas op de radio bekend gemaakt waar
Barry Paf zou staan en inderdaad hij zou op
zestienhoven staan! Dus wij als een malle
over dat vliegveld rennen met onze koffers
maar geen Barry Paf!!! Opeens hoorde ik
over de radio op onze telefoon dat ze bij
de koffiecorner zouden staan. Toen ik daar
aankwam zag ik nog steeds geen Barry Paf,
maar wel andere mensen van radio 538 en
JA HOOR!!! Ik had gewonnen!!!!!!! Verschillende mensen kwamen zich melden en

uiteindelijk konden er 5 koppels mee omdat er genoeg plek was. Het grappige was
dat Seat ook een actie had. Als je mee had
gedaan op internet met een spel mocht je
kiezen in welk vliegtuig je zou gaan zitten.
Er bleken dus 2 vliegtuigen te zijn waarvan er maar 1 ECHT naar Ibiza ging, als
je in de verkeerde zat mocht je dus weer
uitstappen en teleurgesteld toekijken naar
hoe het goede vliegtuig opsteeg en naar
Ibiza vertrok! Gelukkig zaten wij sowieso
in het goede vliegtuig! Tom Coronel kwam
met een Seat over het vliegveld scheuren
om de vliegtuigen heen! De piloot deed
een verslag van wat er allemaal gebeurde
buiten en toen uiteindelijk de auto voor
ons vliegtuig stopte en wij een GO kregen
barstte het hele vliegtuig los van vreugde!!!!
Mensen waren aan het juichen en aan het
klappen, sommige kwamen helemaal door
het vliegtuig heen rennen van geluk. Toen
zagen we dus alle andere passagiers uitstappen in de stromende regen......dat zal
echt heel zuur geweest zijn voor ze! Dus
als troost gingen wij ze met z’n allen even
uitzwaaien hahaha. Bij aankomst op Ibiza
werden met een bus afgezet in de stad.
Ik had toevallig een vriend op Ibiza zitten die een villa had gehuurd en die was zo
verbaasd dat wij er waren dat hij ons gelijk
op kwam halen.

Normaal gedetacheerd bij Joulz, nu stralend
in de spaanse zon!

Eenmaal bij de villa aangekomen konden
we lekker zwemmen en douchen. Daarna
gingen we met de taxi naar een restaurant.
Na een tijd kwam daar ineens Armin van
Buuren naar ons toe voor een handtekening en een groepsfoto. Na het eten kregen
we de entreekaarten voor club Amnesia
waar Armin van Buuren zijn optreden zou
doen. Wat een spetterend optreden was
dat! Een super sfeer en een hoop lol. Helemaal top! Wat iets minder was de prijs van
de drankjes, een mix drankje was al snel 16
euro! Maar dat mocht bij ons de pret niet
drukken. Om 6 uur moesten we terug naar
het vliegveld want onze vlucht was alweer
om 8 uur. Terug in Nederland werden we
opgewacht door Barry Paf en hij vroeg ons
hoe het was. Wat een ervaring en wat was
het leuk! Maar na 36 uur wakker zijn met
alleen maar feesten waren we toch wel toe
aan ons bedje!
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Enecotour
Vervolg pagina 1...>>
Op dinsdag was de proloog, deze vond ook
plaats in Steenwijk. Bij start en de finish
waren, ondanks de regen, veel belangstellenden die wij hebben kunnen voorzien
van de petten en de poncho’s. Vanwege de
Eneco kidsRide was er ook veel jong publiek aanwezig die wij blij hebben kunnen
maken met een leuke bellenblaas. Woensdag is de Tour echt van start gegaan, de
renners zijn van Steenwijk naar Rhenen
gereden. Vooral bij de finish was het erg
druk en hebben wij veel kunnen uitdelen.
Donderdag startten de renners in St. Willebrord en zijn zij gefinisht in Ardooie, er is
veel publiek op de start afgekomen, maar
bij de finish was het echt waanzinnig! Er
waren heel veel mensen naar Ardooie
gekomen om dit spektakel mee te maken,
er leek geen einde aan het pubiek te komen.
Vrijdag was voor ons de laatste dag van de
Eneco tour, met veel plezier en hulp van de
organisatie hebben wij bij de start het publiek kunnen verblijden met een mooie pet
en natuurlijk hadden wij voor de jonge fans
nog een mooie bellenblaas.
Helaas komt er aan al het leuke een einde,
maar natuurlijk gun je je collega’s ook zo’n
mooie en leuke tijd. Dit jaar verbleven de

Colofon
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Tijdens de tour genoeg mooie renners!

“Waar ik het meest van
heb genoten was de
gastvrijheid, iedereen
was erg aardig”
meiden van het promotieteam in hetzelfde
hotel als de organisatie van de Eneco Tour.
Een groot voordeel daarvan is natuurlijk
dat alles geweldig is geregeld, maar waar
ik toch het meest van heb genoten was de

gastvrijheid, Iedereen was erg aardig, behulpzaam en erg gezellig en het is natuur
-lijk fantastisch dat Leontien van Moorsel
en Michael Boogerd een paar tafels verder
van hetzelfde buffet genieten als jij. Dankzij
mijn collega’s en de organisatie heb ik echt
een waanzinnige week gehad, ik hoop dan
ook volgend jaar weer aanwezig te kunnen
zijn bij de wielerronde van Nederland en
België.
Groetjes,Tamara

Moerman & De Jong Makelaars
Moerman & De Jong makelaars is een
gerenommeerde dienstverlener op het
gebied van VvE Beheer en makelaarsdiensten op de particuliere woningmarkt in de regio Schiedam, Rotterdam
Vlaardingen..
Het familiebedrijf, van oorsprong 1927,
is in 2000 overgegaan op de volgende
generatie en mede dankzij het vertrouwen
van onze opdrachtgevers verder uitgebreid. Met een groeiende portefeuille op
het gebied van beheer van Verenigingen
van Eigenaars en een toenemend aantal
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cliënten voor onze woningmakelaardij
zijn wij regelmatig buitenshuis. In NB
Promotions vonden wij een betrouwbare
partner om zowel onze bereikbaarheid
te waarborgen als onze vaste cliënten
professioneel te woord te staan bij onze
afwezigheid.

“En dat is nou precies
de reden waarom wij
graag zaken doen met
NB Promotions”
Bij Moerman & de Jong makelaars en VvE
beheer ligt de kracht in de persoonlijke
benadering en ons motto doen wat we
beloven ……
Met vriendelijke groeten,
Moerman & De Jong makelaars
Manfred de Jong
Leonieke de Jong - Moerman
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