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RECTIFICATIE
BOUMAN RELATEX

ADVOCATENKANTOOR 
DE NEEF IS VERHUISD

In onze vorige uitgave is een storende fout geslopen op de pagina’s 
‘In deze editie van….’. Bij het stukje over Bouman RelaTex uit 
Nieuw-Beijerland werd in de slotzin over Jeanne Bouman per ongeluk 
een andere bedrijfsnaam genoemd. Onze welgemeende excuses 
hiervoor!

Mocht u overigens nog nadenken over een last minute kerstpakket 
of bent u op zoek naar relatieartikelen, sportprijzen, bedrijfskleding 
of promotionele kleding, dan is het zeker de moeite waard om 
eens contact op te nemen met Bouman RelaTex. Dan bent u 
namelijk verzekerd van 35 jaar ervaring, persoonlijke aandacht en 
een goede service. Zeker weten dat Bouman RelaTex u iets 
passends en verrassends kan bieden. 

Zie www.boumanrelatex.nl voor meer informatie.

Advocatenkantoor De Neef is de afgelopen jaren uit zijn toga gegroeid. Daarom is het recent verhuisd uit 
’s-Gravendeel, waar het jaren gevestigd was. De Neef Advocaten blijft echter wel op het eiland. 
Op 24 november 2014 werd namelijk het nieuwe pand in Oud-Beijerland betrokken. Hetzelfde team zal 
ook daar weer voor u klaar staan. Helaas was het voor nu te kort dag om een mooie reportage te maken. 
De uitgebreide reportage zult u dus in de eerste editie van 2015 kunnen lezen.

De nieuwe adresgegevens zijn:
Beneden Oostdijk 42
3261 KX Oud-Beijerland
T: 0186-751680

Op afspraak kunt u nog wel terecht aan de Smidsweg 40, 3295 BV  te ‘s-Gravendeel.

EEN VEILIG GEVOEL 
KIEST VOOR MINI

Op dinsdag 25 november stonden er drie 
mooie, opvallende auto’s voor de deur bij 
Mini Breeman te Rotterdam. Auto’s in de 
kleuren van Een Veilig Gevoel, de specialist 
in camera- en alarmbeveiliging. Groen en 
rood, met het logo op het dak, ze waren 
niet te missen. Eigenaar Sander Zuijdam en 
de medewerkers Gaby, Rayette en Marvin, 

die in de Mini’s zullen rijden, werden vervol-
gens vriendelijk ontvangen door Hugo Spruijt 
en Onno van Staden van Breeman. Er was 
zelfs voor een heerlijke taart met het logo 
van een Een Veilig Gevoel gezorgd! Na de 
taart werden de sleutels en papieren  uitge-
reikt en volgde een uitleg over alle functies 
die de Mini bevat. Toen het drietal alles wist 

over het bedieningspaneel en de navigatie, 
mochten ze eindel i jk doen waarop ze 
gewacht hadden: de auto meenemen voor 
gebruik. De redactie wenst de berijders veel 
rijplezier toe in hun nieuwe Mini!


