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Eigentijdse look. Extreem krachtige prestaties. Ultieme luxe. Ongeëvenaard vakmanschap.

De nieuwe Rapide S is een evolutie van ‘s werelds meest stijlvolle vier-deurs sportwagen.
Met als kloppend hart een gloednieuwe 6.0 liter V12 motor: de meest krachtige en  
dynamische Rapide ooit. 

Overtuig u zelf, en beleef deze exclusieve en handgemaakte Rapide S met uw eigen ogen.

Huizingalaan 66
5628 CM Eindhoven 
Tel:  +31 (0) 40 290 11 10 
Fax: +31 (0) 40 241 49 56 
info@citomotors.nl

EXPERIENCE THE POWER OF LUXURY.
THE ASTON MARTIN RAPIDE S
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Inhoud

Colofon 
Uitgever: drukkerij damen Leemansstraat 7 Werkendam tel. 0183-508555 info@drukkerij-damen.nl | Redactie: Liesbeth Bliek | Fotografie: Pien meppelink en tom Haanstra (target 
Press) / dennis vermeulen | Vormgeving: mark Bakker en jan Broekhof (Ontwerp 77) | tekstschrijver: Corine koek | traffic: marina van der Wal | Productie: drukkerij damen | 
afwerking: Binderij van Hees Zaltbommel | Veredeling: CmH ridderkerk

niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

in dit nummer: vOOrWOOrd 5  FErrY vErHE Y-gr andE HOtEL 6  E YES FOr tHE WOrLd 10  dE SPOrtErS van damEn: SkiËr gErCO 

nijHOF 11  iLLY-PaSSiE vOOr kOFFiE 12  dE dagELijkSE dYnamiEk van HE t BEdrijFSk antOOr 14  HEuSdEn, Wat BEn jE mOOi! 16  

intErviEW mE t PiE tEr POSt 19  dE niEuWE HEidELBErg tiEnkLEurEnPErS 20  tHE art OF Print 22  dE SPOrtErS van damEn: 

HardLOOPStEr HannaH POPma 26  iggESund 27  HE t BruiSt StEEdS mEEr in nEdErL and! 28  tHE making OF PurE 2015 30 

SCHOuWBurg amStELvEEn 33  HE t gEHEim van dE Smid 34  tHE maStErS OF SPEEd 36  588 ja ar Bij drukkErij damEn 38 

FOtOgr a aF HanS WErtHEr 38  dE SPOrtErS van damEn: vLiEgviSSEr ad van ELSaCkEr 43  EEn kL aSSiEkEr: dE HamBurgEr 45  

gOEdE tijdEn SLECHtE tijdEn… 46  dE SPOrtErS van damEn: kOOivECHtEr ivan viSSEr 48  aBn amrO WOrLd tEnniS 

tOurnamEnt 49  grOEn grOEiEn 50  PaPiErvErBruik van drukkErij damEn 50  tE kEkkE gadgE tS 52  WarCHiLd 54

d y N a m i s c H  b e d R i j F s k a N t o o R  1 4

Passie 
voor
koffie 12

NieUwe tijdeN 5

de sP oR teRs VaN dameN

36

22

Robec o 19

d r u k  3



Overslingeland 23   4225 NK Noordeloos   T +31 (0)184 651343   I www.chrissommer.nl

   
   

M
B

G
G

   
   

.fo
to

: s
tu

d
io

tr
o

m
p

.n
l  

                                                                                          Mikado II
Ring in 18 krt. rood- en witgoud met diamant.
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                                                                                          Mikado II
Ring in 18 krt. rood- en witgoud met diamant. er lijken nieuwe tijden aan te breken. tijden waarin we de crisis achter ons laten 

en de economie weer groei laat zien. en natuurlijk groeit drukkerij damen mee. 

Zo zetten wij de uitbreiding van ons machinepark, die wij in 2014 al inzetten 

met de aanschaf van een achtkleurenpers, in 2015 verder door met het plaatsen 

van een tienkleurenmachine. daarmee wordt onze productie verder opgevoerd 

naar twee dubbelzijdige drukpersen die zes dagen per week, 24 uur per dag  

non-stop produceren. en niet alleen om de concurrentie het hoofd te bieden;  

wij zien nog volop mogelijkheden in een krimpende markt, waarin de focus steeds 

meer zal komen te liggen op brochures, magazines en grote oplages flyers en 

folders. die groei om ons heen en in onze bedrijvigheid zien wij verder terug in 

ons personeelsbestand, want inmiddels zorgen ruim honderd gemotiveerde 

medewerkers ervoor dat wit papier verandert in uw kleurrijke ideeën. over hen, 

onze relaties, bijzondere producties en nog veel meer leest u in deze - alweer 

derde - editie van ‘druk’. Nieuwe tijden? wij zijn er klaar voor! 

nieuwe tijden
m a u r i C e  &  J a n  d a m e n
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"met eeN Fotoboek moet je ecHt iets iN 

je HaNdeN HebbeN, je moet Het RUikeN;  

e R  G e b é U R t i e ts  m e t j e  a ls  j e  H e t 

VastHoUdt”, ZeGt FeRRy VeRHeij als Hij  

‘GRaNde Hotel’ laat ZieN, ZijN iN Gelimi-

teeRde oPlaGe dooR dRUkkeRij dameN 

GedRUkte Foto docUmeNtaiRe oVeR Het 

GRaNde Hotel iN beiRa, moZambiqUe. ≥

grande Hotel
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live
happilly

IPERESPRESSO
EEN WARE SMAAKEXPLOSIE

Of u nu wilt genieten 
van de klassieke illy 100% 
Arabica-blend of van een 
karaktervolle single origin 
ko�  e: Met Iperepresso - het 
innovatieve capsulesysteem van 
illy - maakt u als een volleerd 
barista een perfecte Italiaanse 
espresso vanaf nu thuis. 

Ontdek meer op shop.illy.com
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Creatief
Ferry is eigenaar van verheij Ontwerpstudio 
in noordeloos en fotograaf. “van huis uit 
ben ik grafisch ontwerper en heb enkele 
jaren geleden de fotoacademie afgerond; 
als ondernemer zoek ik dingen die mij 
- naast mijn werk en het ondernemen 
- creatief stimuleren. Fotografie is een 
mooie aanvulling op wat ik al doe - en dus 
geen vervanging van. voor Werkwaard 
bijvoorbeeld, een samenwerkingsverband 
van avelingen groep, regionale Sociale 
dienst en uWv, verzorgen wij de huisstijl, 
de website én de fotografie; leuk, want daar 
komen alle disciplines samen.” 

fotodocumentaire
‘grande Hotel’ was Ferry’s afstudeer-
project aan de fotoacademie. Het is een 
fotodocumentaire van het grande Hotel in 
Beira, een prestigeproject dat al tijdens de 
bouw in de jaren 50 van de vorige eeuw, toen 
mozambique nog een Portugese kolonie 
was, gedoemd was te mislukken. toen het 
land zelfstandig werd, raakte het enorme 
hotel in verval. “Er trokken hele families in. 
inmiddels wonen er ruim 1500 mensen, soms 
al een derde generatie. geen water, geen 
elektriciteit... ik heb in mozambique gewoond 

en had erover gelezen. na een eerste 
voorzichtige verkenning het jaar ervoor, ben 
ik er in 2013 twee weken gebleven. ik was 
direct onder de indruk van het gebouw: groot, 
donker, indrukwekkend. maar uiteindelijk 
ben ik misschien nog wel meer onder de 
indruk van de bewoners.”

kwaliteit
Om de foto’s goed te laten uitkomen, is het 
boek in liggend a3-formaat gedrukt. “geen 
standaardformaat, dus als drukkerij kun je je 
ermee onderscheiden. Er is de laatste jaren 
veel naar online verschoven, maar gelukkig 
zijn er ook dingen die met kwaliteit gedrukt 
moeten worden. dan werk ik graag samen 
met drukkerij damen; ze denken met je mee 
en weten waar ze het over hebben als het 
gaat over zaken als papier en bindwijze. dat 
is belangrijk bij het maken van je keuzes. 
Een stuk van de markt gaat alleen over prijs, 
maar er is ook een gedeelte dat gaat over de 
verhouding prijs en kwaliteit; daar begeeft 
drukkerij damen zich.” Ferry’s relatie met 

drukkerij damen stamt van toen hij voor 
zichzelf begon, zestien jaar geleden. 
“Hoe die samenwerking zo gekomen is? 
goeie vraag... ik werkte veel samen met 
grafisch vormgever theo vos uit Werkendam, 
dus ik denk dat het zo is gaan rollen. ik 
zocht een drukkerij en ik hou van regionale 
samenwerking, zodat je gemakkelijk 
eens langs kunt gaan, bijvoorbeeld als je 
drukproeven wilt controleren.”

keuzes
“de markt is erg in beweging. 
als je nog echt onderscheidend wilt zijn, 
zul je mee moeten bewegen - zonder dat 
het ten koste gaat van je eigen identiteit. 
je moet keuzes maken om je staande te 
kunnen houden. vroeger was het prima om 
alles te kunnen, maar klanten moeten zich 
herkennen in wat je doet. als je dat kan 
overbrengen, heb je bestaansrecht. Er is de 
afgelopen jaren nogal wat veranderd in de 
markt; van een klus gunnen is het steeds 
meer verschoven naar een klus krijgen op 
basis van prijs, maar ik geloof in langlopende 
relaties tussen klanten en leveranciers. 
ik hoop altijd dat mijn klanten mij net zo 
behandelen als ik mijn leveranciers”, zegt 
Ferry tot besluit.  

‘ik geloof in langlopende 
relaties tussen klanten 

en leveranciers’

live
happilly

IPERESPRESSO
EEN WARE SMAAKEXPLOSIE

Of u nu wilt genieten 
van de klassieke illy 100% 
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eyes for the World

eyes for the World is een non-ProfitorGanisatie die Gelooft dat iedereen, Waar 

ook ter Wereld, het reCht heeft om Goed te zien. “onze uitdaGinG is om mensen 

in alle uithoeken van de Wereld te helPen met zelfCorriGerende brillen”, zeGt 

oPriChter en voorzitter koen van PottelberGh. 

meer dan 60 miljoen jonge mensen kunnen niet 
de oogcorrectie aanschaffen die ze eigenlijk 
nodig hebben. momenteel zijn zeker 100 miljoen 
volwassenen het slachtoffer van bijziendheid, hoewel 
dit makkelijk te verhelpen valt met een simpele bril. 
Ongeveer 60 procent leeft verder zonder de nodige 
correctie, wat een enorme impact heeft op hun 
opvoeding, sociale leven, opleiding en algemene 
levenskwaliteit. met een zelfcorrigerende bril kan 
de gebruiker zelf de lenssterkte kiezen die hij nodig 
heeft om goed te zien. Eyes for the World zorgt voor 
de verspreiding van brillen over de hele wereld door 

samen te werken met oogartsen en door ‘School 
Based Projects’ in samenwerking met ‘Child vision’. 
Eyes for the World brengt de brillen zelf, bijvoorbeeld 
in myanmar, hun eerste project, zodat zij én de 
donateurs zeker weten dat ze op de juiste plek 
komen. met onze drukkerij-damenkalender 2015, 
waarin fotograaf Cees rijnen een ode brengt aan 
zijn oogappel myanmar, willen wij Eyes for the 
World samen de extra aandacht bezorgen die het 
verdient.  ■

www.eyesfortheworld.be 
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> >  d e  s P o r t e r s  v a n  d a m e n

naam Gerco Nijhof

leeftiJd 27

funCtie drukker Heidelberg 52.2/52.5

sPort skiën

sinds 2009

WedstriJden just for the fun!
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Passie 
voor 

koffie
Ze HelPeN je ’s moRGeNs wakkeR te 

woRdeN, ZijN eRbij tijdeNs 

de GeZelliGe momeNteN, als je eVeN 

bij moet komeN, oF ZitteN mooi te ZijN 

oP je aaNRecHt. we HebbeN 

Het oVeR illy, Het koFFiemeRk dat al 

meeR daN tacHtiG jaaR Passie HeeFt 

VooR oNs bakkie. Hoewel, ZeG Niet 

ZomaaR ‘bakkie’ als Het 

om illy Gaat…!

12  d r u k



kwaliteit
“voordat de koffieboon je kopje bereikt, 
heeft hij 125 checks ondergaan”, zegt Linda 
groeneweg, sinds twee jaar als marketeer 
verantwoordelijk voor alle offline uitingen 
van de segmenten horeca, office-kanaal 
en consumenten. “in een kopje espresso 
gaan vijftig arabica-bonen uit verschillende 
landen en er hoeft maar één slechte tussen 
te zitten om de smaak te bederven. 
de kwaliteit van onze koffie wordt dan ook 
bewaakt vanaf de koffieteler tot de barista, 
want al is de boon nog zo goed, te heet water 
of te veel koffie kunnen je espresso alsnog 
verpesten. Onze zes barista’s trainen daarom 
de horeca hoe je de beste koffie bereidt.” 
diezelfde kwaliteit kunt u overigens zónder 
barista thuis bereiken met de iconische 
iperespresso-machine, het capsulesysteem 
van illy, die ook nog eens érg mooi op uw 
aanrecht staat.  

transparant
Het italiaanse familiebedrijf werd in 1933 
opgericht en wordt inmiddels door de derde 
generatie illy geleid. de passie en missie van 
het bedrijf zijn iedereen te laten genieten 
van de beste koffie en daarvoor wordt de 
kwaliteit van begin tot eind gecontroleerd. 
“We zijn er trots op dat we in 2014 zijn 
uitgeroepen tot meest verantwoorde 
koffie, een initiatief van een Europees 
consortium van Consumentenbonden. 
Wij hebben die verkiezing gewonnen 
vanwege onze transparante lijn van boon 
tot kopje. kwaliteit en duurzaamheid zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, dus wij 
trainen de boeren en belonen ze goed, zodat 
ook zij kwaliteit nastreven. de beste wordt 
ieder jaar beloond met de Ernesto illy Quality 
award. de daaraan verbonden geldprijs 

moeten ze investeren in hun gemeenschap, 
zodat ook die meeprofiteert.” illy heeft 
verder in zijn groep enkele familiebedrijven 
opgenomen die dezelfde kwaliteit nastreven: 
dammann Frères voor thee, domori voor 
chocolade, mastrojanni voor wijn en 
agrimontana voor confiture. 

koekje
Het distributiekantoor in nederland is 
verantwoordelijk voor de nederlandse 
markt. “vanuit italië krijgen we richtlijnen 
over zaken als hoe het logo en artwork 
te gebruiken, maar we ontwikkelen ook 
zelf uitingen die specifiek zijn toegespitst 
op de nederlandse markt, zoals het echt 
nederlandse koekje bij de koffie, omdat de 
markt daarom vraagt. verder hebben we 
samen met drukkerij damen, met wie we 
sinds 2009 samenwerken, een giftverpakking 
ontwikkeld voor twee kopjes en schotels. 
deze originele kopjes met het kenmerkende 
ronde oortje werden in 1990 ontworpen door 
architect matteo thun. in dit herkenbare 
kopje komt de koffie van illy het best tot zijn 
recht. Ook daarmee hebben we ingespeeld 
op de wensen van de nederlandse markt. 
We kwamen bij jullie met de vraag
 ‘We hebben dit product, hoe kunnen we 
dat verpakken?’ en er lag zo een model op 
tafel. in italië waren ze blij verrast met de 
verpakking, die nu ook aan andere landen 
wordt geleverd. mooi hoe dat dan ontstaat”, 
zegt Linda. “Willen jullie trouwens nog 
iets drinken?” doe maar, want we 
weten inmiddels dat 
illy-huisbarista josé een 
hele goede - én mooie - 
cappuccino maakt! 

Pa G i n a  2 2 d r u k  13



de dagelijkse dynamiek  van het bedrijfskantoor
miranda de bondt
calculator

Peter herwig
calculator

Jurriaan rijnen
ordermanager

marcel van Weezep
accountmanager

Jeroen van dooremalen
hoofd bedrijfskantoor 

dick de rooij
ordermanager

rob van sprundel
calculator 

Peter halma
ordermanager

ronald eijsberg
ordermanager

miranda de bondt
calculator

14  d r u k



de dagelijkse dynamiek  van het bedrijfskantoor
nico van heteren

ordermanager

Jason meijnen
ordermanager

nico van heteren
ordermanager david meijnen

accountmanager

manon voets
ordermanager

Chris de regt
accountmanager

david meijnen
accountmanager

Jessica klop
calculator

Joost van der Plas
accountmanager

Jos van beek
accountmanager

marco van lieshout
accountmanager

nic beukers
accountmanager

Jelmer Jumelet
logistiek planner
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heusden, 
wat ben je mooi!

eeN aUtHeNtiek stadje met comPleet GeRestaUReeRde 

VestiNGweRkeN, kaRakteRistieke, oUde stRaatjes 

eN smalle steeGjes. je oNtdekt eR tal VaN 

eeUweNoUde, Goed bewaaRde PaNdeN eN GeVels met 

FRaaie GeVelsteNeN. boVeN oP de HoGe VestiNGwalleN 

kijk je aaN de eNe Zijde NeeR oP Het scHildeRacHtiGe 

stadje, teRwijl je aaN de aNdeRe kaNt ZicHt Hebt oP 

de RiVieR de beRGscHe maas. we HebbeN Het NatUURlijk 

oVeR HeUsdeN aaN de maas.
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kasteel
de eerste vermelding van 
Heusden dateert uit 722, als 
Hunsata Super fluvium mosam. 
in 839 zou de plaats door de 
noormannen verwoest zijn, maar 
vermoedelijk ging het hierbij 
niet om de stad Heusden zoals 
we die tegenwoordig kennen, 
want die is van later datum, 
maar om mogelijk Oudheusden. 
kasteel Heusden dateert uit de 
twaalfde eeuw en in de buurt van 
dit kasteel groeide het huidige 
stadje Heusden. 

Genieten
Heusden is rijk aan historie, 
cultuur en natuur en heeft de 
bezoeker veel te bieden. de 
meest bekende trekpleisters zijn 
natuurlijk in de eerste plaats 
de prachtig gerestaureerde 
vestingstad aan de Bergsche 
maas zelf, maar ook in de 
omgeving is het heerlijk toeven; 
een bezoek aan nationaal Park 
de Loonse en drunense duinen 
mag dan ook niet ontbreken in 
een mooi dagje uit. 
rondom Heusden loopt een 

eeuwenoude ringdijk en een 
route over deze dijk geeft 
u een mooi beeld van de 
wisselende landschappen die zo 
kenmerkend zijn voor Heusden. 
maar… voordat u de omgeving 
verkent, moet natuurlijk eerst 
een bezoek gebracht worden aan 
het vestingstadje zelf, waar van 
alles te ontdekken en genieten 
valt. 

vakantiegevoel
al wandelend door de straatjes 
krijg je een echt vakantiegevoel. 
tal van galerieën, leuke 
speciaalzaken en een keur aan 
restaurants maken je bezoek 
aan Heusden een feest. Ook op 
zondag is het gezellig binnen de 
stadswallen, want ook dan zijn 
in de middaguren de winkeltjes, 
kunst- en antiekzaken en vele 
terrassen geopend. de ruime 
havens en het pittoreske 
stadshaventje bieden volop 
ligplaatsen voor de watersporter. 
met de rondvaartboot kun je een 
mooi vaartocht maken; de tocht 

voert je richting de afgedamde 
maas en langs een prachtig stuk 
natuurschoon met recreatie en 
watersport. 

museum 
achter het poortje aan 
Putterstraat 14 bevindt zich 
Het gouverneurshuis in een 
fraai pand uit 1952. als museum 
vertelt het de geschiedenis 
van Heusden. Het is een 
fantastische trouwlocatie en je 
kunt er in het museumcafé iets 
drinken. regelmatig worden 
er voorstellingen gegeven. 
Het voormalige stadhuis op 
Pelsestraat 17 is nu in gebruik 
als bezoekerscentrum; hier 
worden wisselende exposities 
ingericht en de prachtige 
maquette van de vestingstad is 
een van de pronk stukken van de 
blijvende collectie. 
de toegang is gratis. in het 
gebouw is het Heusdens Buro 
voor toerisme (HBt) gehuisvest; 
een goede start plaats om 
Heusden te ontdekken. 

d r u k  17



Ook verkrijgbaar in Lamborghini geel.

Boretti is producent van fornuizen, keuken-
apparatuur en  outdoor kitchens die zich 
onderscheidt door kwaliteit en design.

WWW.BORETTI.COM

Adv.Boretti.Drukk.Damen.2015.indd   1 06-03-15   12:38
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vasthoudend
“dat ik bij drukkerij damen ben terechtgekomen 
voor drukwerk is de schuld van jullie 
accountmanager jos van Beek”, lacht Pieter. 
“We kennen elkaar al ruim twintig jaar, nog van 
de vorige drukkerij waar hij werkte. Hij was 
erg vasthoudend; hij heeft heel vaak contact 
gehad met mijn toenmalige manager of hij voor 
robeco mocht drukken. ik ben in 1987 bij robeco 
begonnen en het jaar daarna op de Studio gaan 
werken. Zo kwam ik in aanraking met drukwerk. 
ik heb er tien jaar gewerkt, ontslag genomen en 
ging bij dezelfde drukkerij werken als jos destijds. 
ik vond het werk erg leuk, heb er veel geleerd, 
maar ben na tweeënhalf jaar kilometers vreten 
weer teruggegaan naar robeco; toen ik terugkwam, 
werkten er twaalf mensen, nu zijn we nog met 
2,5 fte…”

online
“Het drukwerkvolume is wel omlaaggegaan; 
lieten we toen zestig verschillende jaarverslagen 
in verschillende talen drukken, nu wordt alleen 
het corporate jaarverslag nog gedrukt - door 
drukkerij damen. als destijds een rentepercentage 
veranderde in onze Beleggingsgids, lieten we alle 
84 pagina’s opnieuw drukken! verder drukt damen 
onze corporate brochure, boeken en visitekaartjes. 
maar waar ik het afgelopen jaar tien mailingen 
verzorgde, waren dat er in het verleden veel meer 
en met een grotere oplage. Begin 2014 is onze 
afdeling retail online gegaan; klanten vinden nu 
alles op de site en printen indien nodig zelf de 
documenten. Bij ons verzendhuis - Perfect groep - 
hebben we nog altijd onze opslag van materialen, 
maar ook dat is nu dus een stuk minder.”

mooi bedrijf
“Een heel rijtje drukkers, mooie topbedrijven waar 
wij vroeger zaken mee deden - Plantijn, thieme, 
Chevalier, Broese & Peereboom... - bestaat niet 
meer. nu doen we nog met twee drukkers zaken, 
waarvan drukkerij damen het meeste voor zijn 
rekening neemt. ik ben er een paar keer geweest; 
mooi bedrijf, die jongens snappen het. Bizar hoe zij 
in tijden van crisis toch groeien, tegen de stroom 
in. nu bijvoorbeeld weer met het plaatsen van een 
tienkleurenpers. als je ze in de markt noemt, staan 
ze ook goed bekend.”

Weemoed
Bespeur ik daar toch enige weemoed naar de 
tijden van gedrukte media? “vroeger was het leuk. 
nu óók, alleen anders.  als iemand toen om een 
brochure vroeg, had hij hem vier weken later. nu 
willen ze hem vandaag of, nog liever, gisteren. Het 
is allemaal veel gehaaster, de techniek maakt dat 
nu ook mogelijk, maar je hebt wel meer kans 
op slordigheidsfoutjes. maarrr... mijn collega 
en ik hebben recent een cursus gevolgd om 
animerende banners te maken; gisteren 
waren de eerste banners klaar en dan vind 
ik het toch ook wel érg leuk om die straks 
overal online te gaan bekijken!”, zegt hij 
enthousiast tot besluit. 

‘die jongens snappen het’

PieteR Post is mUltimedia PUblisHeR bij de iNteRNatioNale VeRmoGeNsbeHeeRdeR 

Robeco, dat ZijN HooFdkaNtooR iN RotteRdam HeeFt. Hij weRkt oP de stUdio VaN de 

aFdeliNG Global bRaNdiNG, die VeRaNtwooRdelijk is VooR alle maRketiNGcamPaGNes 

eN de coRPoRate ideNtity. de stUdio HoUdt ZicH oNdeR aNdeRe beZiG met de lay-oUt VaN 

oNliNe mateRialeN, PRiNt eN de iNkooP HieRVaN. “wij makeN Veel eN diVeRs; VaN eeN 

beURswaNd VooR jaPaN, VisitekaaRtjes VooR aUstRalië tot bRocHURes VooR baHReiN.”
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beter, sneller, 
efficiënter met de 
nieuwe heidelberg 

tienkleurenpers
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dRUksNelHeid 18000 vel Per uur  ■  dRUkFoRmaat maximaal 73 x 105 Cm  ■  PaPieRdikte 0.03  tot 0.8 mm   ■   PlaatFoRmaat 81,1 x 105,5 Cm   ■  aUtoPlate xl   

Plaatwissel 2,4 minuten   ■  iNPRess coNtRol inline kleurmetinG   ■  iNPRess coNtRol inline reGisterControle  ■  tft-touChsCreen Per drukunit en  

in- en uitleG  ■  wallscReeN voor Gehele maChinebesturinG  ■  iNkstaR automatisCh inktniveaureGelinG in inktbak  ■  hiGh PerformanCe inktrollen

in augustus 2015 heeft drukkerij damen 
zijn nieuwe Heidelberg tienkleurenpers 
in gebruik genomen. dit betekent niet 
alleen opnieuw een uitbreiding van de 
drukcapaciteit, waarmee wij - met 33 
druktorens, verdeeld over 6 persen - een 
van de grotere grafische ondernemingen 
van nederland zijn, maar heeft nog meer 
voordelen...

deze hypermoderne drukpers zorgt voor  
een nog scherpere afdruk en heeft nog 

snellere insteltijden en draaisnelheden. 
in één drukgang bedrukt de pers beide  
zijden van het papier op een formaat van  
75 x 106 centimeter, eventueel voorzien van 
een vernislaag of een extra pms-kleur.
Omdat een drukvorm met deze pers sneller 
op kleur is, zijn minder instelvellen nodig, 
wat al gauw honderden vellen papier per 
drukvorm bespaart. En dat niet alleen: 
elk zesde vel wordt er een meting uitgevoerd, 
waardoor de machine eventuele afwijkingen 
meteen kan bijstellen. Ook dit betekent 

minder papierverbruik, wat gunstig is voor 
het milieu en voor de prijs van uw drukwerk.
vanwege deze capaciteitsuitbreiding zullen 
wij de komende jaren ook de afterpress-
afdeling verder uitbreiden, zodat wij vrijwel 
alle orders in eigen huis kunnen blijven 
afwerken. daarnaast vergroten wij met de 
aanschaf van een extra vrachtauto in 
januari 2016 onze transportcapaciteit met 
35 procent. 
dankzij deze investeringen blijft drukkerij 
damen klaar voor de toekomst!
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tHE art 
OF Print

illy
Ontwikkeling en productie van 

giftverpakking met als inhoud twee 
kenmerkende illy kop en schotels.
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robeCo
Pensioenboek uitgevoerd 
in harde band, voorzien van 
diverse veredelingen.

frame
kunstboek geproduceerd in 
opdracht van uitgeverij Frame. 
uitgevoerd met speciale 
papiersoorten en in half linnen 
band gebonden.
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ferry verheiJ
in opdracht van fotograaf 
Ferry verheij geproduceerde 
fotodocumentaire van het grande 
Hotel in Beira mozambque.

talisman
inspiratiebrochure gedrukt in 
opdracht van talisman traveldesign. 
magazine vol met schitterende 
reisverhalen, uitgevoerd met  
gebruik van diverse luxe 
papiersoorten.

t h e  a r t  o f  P r i n t
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residenCe WiJnen
Luxe brochure vol met prachtige 
afbeeldingen, waarbij het omslag is 
uitgevoerd in majestic classic medal papier, 
bewerkt met de fijnst mogelijke laserstans.

PrinCess books
Bijzonder kookboek vol met 
gevarieerde recepten, uitgevoerd 
met onder andere speciale foliedruk 
en 3d preeg op het omslag
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> >  d e  s P o r t e r s  v a n  d a m e n

naam Hannah Popma

leeftiJd 21

funCtie medewerkster afterpress

sPort hardlopen

sinds 2009

WedstriJden nee, lekker lopen als het mij uitkomt
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iggesund Paperboard, producent van 
twee hoogwaardige karton kwaliteiten 
invercote en incada, is een bedrijf met een 
uniek tijdsperspectief. “Wij controleren de 
grondstoffen voor minimaal honderd jaar. 
dat is de tijd die het duurt voor een boom in 
het noorden van Zweden volledig volgroeid 
is”, aldus Wouter Hendrikse, Sales manager 
van iggesund in de Benelux.
iggesund, opgericht in 1685, is onderdeel 
van de houtverwerkende industrie Holmen 
groep, een van de grootste boseigenaren in 
Zweden. “de Bosbouwwet in de Zweedse 
wetgeving bepaalt dat iedereen die bossen 
oogst ook voor regeneratie moet zorgen. 
daarom kweken we jaarlijks meer dan 30 
miljoen zaailingen in onze kwekerijen”, 
vertelt Staffan Sjöberg, milieuwoordvoerder 
van iggesund. “als één boom wordt gekapt, 
worden er drie teruggeplaatst. We gebruiken 

water uit het nabijgelegen meer, wat na 
gebruik gezuiverd weer teruggepompt wordt. 
Het gaat dan om 15 miljoen liter water per 
uur. Het gehele ecologische systeem is 
door het gezuiverde water sterk verbeterd. 
door onze eigen energiecentrale zijn we 
zelfvoorzienend.”
iggesunds producten invercote en incada 
worden uitsluitend uit maagdelijke vezels 
geproduceerd, wat soms leidt tot discussies. 
Sommigen maken bezwaar tegen het 
oogsten van bomen om papier te produceren 
en willen dat men papier voor eeuwig blijft 
recyclen. Hendrikse: “maagdelijke vezels 
zijn veel flexibeler en presteren beter in het 
drukwerkproces. daarnaast zijn ze perfect 
geschikt voor de productie van allerlei 
soorten verpakkingen. de zuivere vezel is 
ook vele malen hygiënischer, is ook smet- en 
geurneutraal.”

de Holmen group wordt genoemd door het 
united nations global Compact index als een 
van de 100 meest duurzame bedrijven ter 
wereld. Holmen rapporteert sinds 2007 aan 
het Carbon disclosure Project. 
als gevolg van de energie-investeringen 
en de daaruit voortvloeiende vermindering 
van de uitstoot van kooldioxide is Holmen 
gekwalificeerd voor de a-lijst op de Climate 
Leadership Prestation index in 2014. deze 
index bevat 187 bedrijven die uitstekende 
strategieën ontwikkelen en uitvoeren voor 
het verminderen van de klimaatverandering. 
met een bedrijf als iggesund, dat het 
milieu zo min mogelijk belast door zo 
duurzaam mogelijk met grondstoffen en de 
werkomgeving om te gaan, doet drukkerij 
damen graag zaken. Het voortbestaan van 
de productie van hoogwaardig karton hangt 
immers van dit bewustzijn af.  ■

iGGesund
duurzame producent van invercote en incada
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Het 

b ru i s t 
steeds meeR iN NedeRlaNd!
HeeFt Het GRatis stadsmaGaZiNe ‘bRUist’ eiGeNlijk NoG wel eeN iNtRodUctie 

NodiG? waNt wie HeeFt deZe kleURRijke Glossy NoU Níet ooit iNGekekeN; 

VaN alkmaaR tot ZUtPHeN, VaN de acHteRHoek tot de ZaaNstReek, wacHteNd 

aaN de leestaFel oP je koP koFFie, aaN de balie om eeN aFsPRaak te makeN, 

oF bij de tooNbaNk om te betaleN. ‘bRUist’ lijkt oVeRal eN we VRaGeN 

diRecteUR maRcel bosseRs NaaR Het GeHeim VaN Het sUcces.   

BBQ-TIME

SLIM 
PAKKEN

HAARLEMMERMEER JULI 2015 GRATIS MEENEMEN!
WWW.NEDERLANDBRUIST.NL
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Groei
“nou ja, directeur... ik ben ’t wel, maar ik 
vind mezelf toch vooral ondernemer”, zegt 
marcel, waarmee we waarschijnlijk meteen 
het antwoord op de vraag hebben waarom 
veel gedrukte media een stille dood sterven, 
maar ‘Bruist’ alleen maar groeit; in aantal 
edities, aantal pagina’s én aantal regio’s waar 
het magazine wordt uitgebracht. “‘Bruist’ 
heeft rond de 25 personeelsleden en tien 
franchisenemers, die op zelfstandige basis 
een magazine uitgeven en de advertentie-
verkoop en een stuk redactie verzorgen.  
Wij fungeren als backoffice met fotografie 
en centraal ingekochte redactie”, legt 
marcel uit. drukkerij damen drukt ‘Bruist’ 
- met een korte onderbreking - sinds 2006. 
“toen ik franchisenemer werd, vond ik de 
drukwerkkwaliteit niet optimaal en kwam zo 
bij jullie terecht”, zegt marcel. nu rollen er een 
keer per maand 25 glossys in een oplage van 
7.500 bij drukkerij damen van de persen; zo’n 
acht miljoen pagina’s. Per regio ligt ‘Bruist’ 
op ruim 400 locaties in horecagelegenheden, 
winkels en bedrijven. “We zijn niet voor niks 
al zo lang klant van drukkerij damen; de 
kwaliteit is goed, jullie houden je aan de 
planning en afspraken worden nagekomen.”

focus
van oorsprong is marcel marktkoopman, 
‘fruitoloog’, zoals hij zelf lachend zegt, tot 
hij zijn fruithandel verkocht en in de media 
terechtkwam. “ik wilde wat in verkoop 
doen en de media beviel me; ik werkte als 
freelancer bij onder andere Wegener om 
nieuwe adverteerders binnen te halen en 
kwam daar ‘Bruist’ tegen als concurrent. ik 
vond het concept leuk en zo is de bal gaan 
rollen. in 2008 werd ik franchisenemer 
met het idee in mijn ‘eigen’ stad Breda een 
magazine uit te geven, maar dat liep wat 
anders; ik startte vier magazines op en 
nam er twee over tot ik in 2009 de kans 
kreeg het bedrijf over te nemen. nu ben ik 
franchisegever en geef veertien edities uit, 
dus heb het grootste deel in eigen beheer. 
“Waarom het met ‘Bruist’ zo goed gaat? 
de meeste uitgeverijen zijn met online 
initiatieven gestart en online adverteren is 
weliswaar goedkoper dan offline, maar het is 
ook vluchtiger; on- en offline zouden elkaar 
moeten versterken. met ons magazine heb 
je iets vast, je voelt en ruikt het. Onze kracht 
ligt in de lokale ondernemers, die zich zo 
toch anders kunnen presenteren dan in een 
krant of dagblad. 

de focus ligt voor ons op sales; wij willen voor 
een langere periode samenwerken met een 
adverteerder, dus de redactionele inhoud 
kopen wij in voor een jaar; wij willen niet 
eenmalig met adverteerders samenwerken 
op basis van een themamatige redactie. 

ambities
“We zijn vorig jaar begonnen met het 
50Plus magazine in vijf regio’s, vier keer per 
jaar. Ook deze worden door drukkerij damen 
gedrukt en hebben hetzelfde makkelijk-mee-
te-nemen formaat als ‘Bruist’.” 
ambities heeft marcel nog genoeg: 
“We beginnen dit jaar met een onlineplan om 
de lokale edities te verstevigen qua bereik, 
doordat een bezoeker van de site niet zo ver 
hoeft te zoeken om bij zijn ‘eigen’ editie uit 
te komen, en we denken na over regionale 
edities, bijvoorbeeld den Haag, utrecht en 
amsterdam. verder willen we key account 
managers aannemen voor de grotere klanten 
en een business blad zou leuk zijn; de 
plannen liggen er in ieder geval al...” 

SLIM 
pakken

MAXIMAAL 20 KILO 
BAGAGE, DAT MOET 
LUKKEN DENK JE. 

MAAR HALVERWEGE 
DE KOFFER ZIE JE 

DAT JE RUIMTE (ÉN 
KILO’S) TE KORT GAAT 

KOMEN OM AL JE 
KLEDING, SLIPPERTJES, 

BADLAKENS, 
TOILETARTIKELEN 

EN BOEKEN MEE TE 
KUNNEN NEMEN. VOOR 
IEDEREEN DIE ALTIJD 
BOVENOP DE KOFFER 
MOET GAAN ZITTEN 

OM DEZE TE KUNNEN 
SLUITEN, HEEFT BRUIST 

NUTTIGE INPAKTIPS!

KLEINE TIPS,
OH ZO HANDIG
Maak een ‘wat neem ik mee’ lijstje en probeer 
je daaraan te houden. Prop sokken en ondergoed 
in je schoenen. Geef jezelf een e-reader cadeau 
voor je zomerse leesvoer. Rol je kleding op 
(plaats besparen én minder kreukels). Neem 
mini-verpakkingen mee. Wees streng en pak 
alleen in wat je écht nodig hebt en bedenk wat 
we al zeiden: shoppen ter plaatse is ook leuk. 
Trek zwaardere kleding zoals wandelschoenen, 
spijkerbroek en jas aan tijdens de reis. Pak een 
beetje wasmiddel in voor een tussendoor-
handwasje. En, last but not least: houd wat 
ruimte over voor souvenirs!

“Deze koffer 
is echt VEEL 

te klein!”

VARIEER MET ACCESSOIRES
Je hoeft echt niet heel je garderobe in te pakken. 
Slimmer is om items mee te nemen die je onderling 
kunt combineren en daarnaast veel verschillende 
accessoires mee te nemen, zoals opvallende kettingen, 
armbanden en sjaaltjes. Zo kun je er elke dag toch net 
wat anders uitzien.  

SHOPPEN KAN DAAR OOK!
Waarom alles meesjouwen? Overal op de wereld kun 
je leuke bikini’s, maar ook zonnebrandcrème, shampoo, 
tandpasta en dergelijke kopen. Pak ‘light’ en shop ter 
plaatse wat je nodig hebt. Neem ook één zwemshort 
of bikini mee voor die eerste duik en plan snel een 
ochtendje shoppen op je vakantiebestemming. Zo heb 
je meteen alle leuke winkeltjes gespot. En geef toe: 
de zwemkleding op strandbestemmingen is vaak veel 
leuker én goedkoper dan in Nederland.

DE GOUDEN TIP: DE VACUÜMZAK!
Vooral handig als je met de auto op reis gaat: doe 
spullen als handdoeken, badlakens, beddengoed e.d. in 
een vacuümzak. Je zult versteld staan hoeveel je mee 
kunt nemen. Dit is overigens ook een heel goede tip 
voor wintersportgangers (het duurt nog even, maar dan 
is deze tip alvast in the pocket!); skibroeken en ski-jacks 
tover je met de stofzuiger om in een plat pakketje dat 
perfect op de bodem van de kofferbak past.  

“HOUD WAT 
RUIMTE 

OVER VOOR 
SOUVENIRS!”
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“HOUD WAT 
RUIMTE 

OVER VOOR 
SOUVENIRS!”
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DITJES/DATJES

Barbecue wordt heel vaak verkeerd  
 gespeld, want nee, je schrijft 
    het dus niet met een q.
 Bij de Taino-indianen betekent het woord 
baribicu ‘het heilig vuurbed’. Het is 
mogelijk via het Spaanse woord barbacoa 
  in de Engelse taal terecht gekomen.
Het liefst leggen we een speklap, worst
 of hamburger op de BBQ. Bij de meest 
populaire sauzen staat knofl ooksaus 
  op nummer 1, gevolgd door whiskey- 
 cocktailsaus en shaslicksaus.
Er zijn mensen die het hele jaar   
     door barbecueën. 
Terwijl de meeste plaatsvinden in het
 weekend, wordt de spontane ‘after-work’ 
  barbecue steeds populairder.

Bereidingstijd: 35 minuten
Aantal personen: 2

Ingrediënten:
Courgette - 2 kleine
Gehakt - 300 gram
Champignons - 70 gram
Paprika - 1
Ui - 1
Knofl ook - 1 teentje
Sambal oelek - 2 theelepels
Geraspte oude kaas - 75 gram
Peper - 1 theelepel
Zout - snufje

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 180 graden
Was de courgettes, snij ze in de lengte doormidden.
Hol de courgettes voorzichtig uit met een lepel en stop het vruchtvlees in 
een schaal. Snij de paprika en champignons in kleine blokjes.
Snij de ui en knofl ook fi jn. Stop alle groenten in de schaal en voeg sambal, 
peper en zout toe, roer door elkaar. Bak het gehakt rul en voeg vervolgens 
het groentemengsel toe, bak even mee. Leg de courgettes naast elkaar 
in een ovenschaal en vul ze met het mengsel. Strooi de geraspte kaas er 
overheen en zet voor 15 minuten in de oven. Zet vervolgens nog 3 minuten 
de grillstand van je oven aan voor een knapperig korstje.

Gevuldecourgette
Snij de ui en knofl ook fi jn. Stop alle groenten in de schaal en voeg sambal, 
peper en zout toe, roer door elkaar. Bak het gehakt rul en voeg vervolgens 
het groentemengsel toe, bak even mee. Leg de courgettes naast elkaar 
in een ovenschaal en vul ze met het mengsel. Strooi de geraspte kaas er 
overheen en zet voor 15 minuten in de oven. Zet vervolgens nog 3 minuten 
de grillstand van je oven aan voor een knapperig korstje.

Geraspte oude kaas - 75 gram

peper en zout toe, roer door elkaar. Bak het gehakt rul en voeg vervolgens 
het groentemengsel toe, bak even mee. Leg de courgettes naast elkaar 
in een ovenschaal en vul ze met het mengsel. Strooi de geraspte kaas er 
overheen en zet voor 15 minuten in de oven. Zet vervolgens nog 3 minuten 
de grillstand van je oven aan voor een knapperig korstje.

peper en zout toe, roer door elkaar. Bak het gehakt rul en voeg vervolgens 
het groentemengsel toe, bak even mee. Leg de courgettes naast elkaar 
in een ovenschaal en vul ze met het mengsel. Strooi de geraspte kaas er 
overheen en zet voor 15 minuten in de oven. Zet vervolgens nog 3 minuten 
de grillstand van je oven aan voor een knapperig korstje.

MET GEHAKT EN PAPRIKA

courgettecourgette
MET GEHAKT EN PAPRIKAMET GEHAKT EN PAPRIKA
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Er zijn mensen die het hele jaar   
     door barbecueën. 
Terwijl de meeste plaatsvinden in het
 weekend, wordt de spontane ‘after-work’ 
  barbecue steeds populairder.

courgette

29
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Ook in 2014 slaagde hij er weer in om 
zijn werk ertussenuit te laten springen, 
ondanks de nieuwe generaties fotografen 
en beeldmakers. En dat viel niet alleen 
jury’s van diverse internationale awards 
op, ook drukkerij damen wilde graag weer 
eens iets samen doen. Zonder aarzeling 
pakte Cees die uitdaging op. in zijn project 
over myanmar, het aziatische land waar de 
ontwikkelingen vijftig jaar stil stonden, zag 
hij direct unieke uitgangspunten voor een 
‘andere’ damen kalender.

 de functie van kalenders kwam vroeg ter 
discussie: “Wie kijkt er nog op kalenders 
voor de datum?”, aldus Cees, want: “alles 
draait tegenwoordig om smartphones en 
tablets.” in zijn ogen moet een kalender 
vooral eyecatcher zijn, een ontmoeting 
tussen kunst en drukwerk. Een object dat 
energie geeft, of je soms even uit de ratrace 
haalt. in feite exact die exponenten die hem 
verbinden met zijn reizen en indrukken in 
het myanmar van 2011 en 2012 toen het net 
toegankelijk werd. Onze wereld is continu in 

beweging; iedere duizendste seconde wordt 
vastgelegd... alléén met echt uitzonderlijke 
beelden is alles nog stil te zetten en – als 
door een loep – even alle aandacht op één 
detail te vestigen. gelijkertijd moeten bij 
afnemende kalenderfunctionaliteit ook 
prikkels van een jaarritme, van vernieuwing, 
continuïteit, de cirkel rond worden geboden. 
die dualiteit werd de uitdaging die Cees 
samen met vormgever dennis Blaak aanging.

voor de cover werden alle registers 
opengetrokken: laserstans & conventioneel 
stanswerk in verschillende diameters, 
veredeling middels vernis en verlijming. 
Een intens mat, donkerbruin schutvel 
biedt subtiele doorkijk naar een sterk 
contrasterende voorpagina, die bij het 
openslaan een haast caleidoscopisch beeld 
vol met de eerder genoemde schrifttekens 
prijsgeeft. 

Om het uitgebreide fotoverslag van 
myanmar Pure terug te schalen naar enkele 
pagina’s, waarbij de geselecteerde beelden 

zowel individueel boeien als het totaal 
versterken, was zeer strakke redactie vereist. 
indringende portretten, surrealistisch beeld 
en arbeiders in een desolate omgeving 
worden soms in lagen gepresenteerd onder 
een gestanst mat schutblad met in fragiele 
nuances gedrukte beelden. telkens per 
twee maanden wordt ingezoomd op de rijke 
variatie aan foto’s uit het myanmarproject, 
met beelden die ieder voor zich de kwaliteit 
hebben om, waar de kalender dan ook 
hangt, direct alle aandacht op te eisen. 
‘Puur’ rondt 2015 af met een dynamisch 
dubbel. Een beeld, monochroom gedrukt 
op een mat vel waaronder voor november/
december diezelfde mystieke foto, maar dan 
in full colour: de eenzame figuur die zich al 
schilderend over de gigantische goudkleurige 
koepel van een Stupa verplaatst.

En zo, na een reeks foto’s waarin de tijd dan 
misschien wel lijkt stil te staan, maar de 
naderende vooruitgang bijna tastbaar wordt, 
dicht Cees met dit laatste beeld het jaar 
weer tot een cirkel! 

the making of Pure 2015
iN de RUim twiNtiG jaaR dat dRUkkeRij dameN de eiGeN UNieke kaleNdeR PRodUceeRt weRd al eeRdeR sameNGeweRkt 

met FotoGRaaF cees RijNeN. bij toPPeRs iN de beeldiNdUstRie kRUiseN de PadeN NU eeNmaal VakeR eN cees maakte 

destijds al sPRaakmakeNde camPaGNes éN VRij weRk. de FotoGRaFie moest dUs meeR daN ooit eeN ceNtRale Rol 

kRijGeN. maaR ook de seReNe scHRiFttekeNs Uit de beeldtaal die cees iN Het VooRmaliGe bURma oNtdekte, kReGeN 

eeN toePassiNG dooR Ze o.a. iN de caleNdaRia te VeRweRkeN.
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gepreegde sticker

Calendarium in zeefdruk

unieke lasernummering

Precisie stansen

maandaanduiding

Calendarium

gepreegde sticker

Eén van 12 nominaties 
international Color awards

Passe-partout

Opdikkende glansspot uv-lak
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‘drukkerij damen 
neemt ons veel werk 
uit handen’

oP 9 mei om 10 UUR ZateN 1.000 meNseN staRtklaaR acHteR HUN 

comPUteR; dat was Het momeNt dat de VooRVeRkooP VaN Het 

NieUwe tHeateRseiZoeN VaN scHoUwbURG amstelVeeN VaN staRt 

GiNG. eN met 650 stoeleN iN de GRote Zaal moet je eR dUs als 

tHeateRlieFHebbeR VooR ZoRGeN dat je eR oP tijd bij beNt...

Cultuur
“Wij hebben 250 voorstellingen 
per jaar, waarvan 150 in de 
grote zaal”, vertelt Quirine 
muntz, hoofd marketing en 
communicatie van Schouwburg 
amstelveen. “de kleine zaal biedt 
plaats aan 230 bezoekers en is 
bestemd voor de iets kleinere, 
kwetsbaardere voorstellingen, 
een try-out, of een voorstelling 
die om meer intimiteit vraagt. 
daarnaast hebben we een 
filmzaal met 150 stoelen. toneel, 
dans en jeugdvoorstellingen 
vinden we belangrijk en daar is 
ook publiek voor; amstelveen 
heeft cultuur relatief hoog in 
het vaandel staan en artiesten 
komen hier graag vanwege de 
goede zaalbezetting en het 
prettige publiek.” 

brochure
“Hoewel de oplagen 
omlaaggaan, geloof ik er nog 
steeds in dat mensen een 
brochure willen hebben, ook al 
bestellen ze vervolgens online. 

vooral degenen die in een keer 
voor het hele seizoen boeken, 
willen bladeren en vergelijken, 
van te voren kijken wat er 
wordt aangeboden. Wij hebben 
onze brochure dit jaar voor de 
tweede keer door drukkerij 
damen laten drukken. jullie zijn 
prijstechnisch concurrerend en 
kwalitatief heel goed; voordat 
de brochure gedrukt wordt, 
zie ik het omslag vaak, héél 
vaak, op het beeldscherm en 
was dan soms teleurgesteld 
als ik hem uiteindelijk in print 
zag, doordat de helderheid op 
het scherm niet overeind bleef 
in print. maar door de goede 
samenwerking tussen onze 
vormgevers van Studio Hands en 
drukkerij damen - waarbij er aan 
de hand van drukproeven nog 
tot het laatste moment wordt 
bijgeschaafd - kregen we precies 
wat we verwacht hadden; 
een kwalitatief goed en mooi 
gedrukte brochure, met heldere 
foto’s. En het beeldmateriaal 
wordt nou eenmaal steeds 

belangrijker, omdat mensen daar 
steeds vaker op kiezen”

visitekaartje
“de brochure is voor ons een 
belangrijk project. gedrukt 
in een oplage van 16.500 
exemplaren is het ons 
visitekaartje; het is - op wat 
flyers na - eigenlijk het enige 
drukwerk dat we nog hebben 
en wordt het hele seizoen 
meegenomen. voor het omslag 
kiezen we bewust niet voor een 
voorstellingsfoto zoals veel 
theaters doen; wij kiezen wat 
we het publiek aanbieden aan 
voorstellingen, de bezoeker 
kiest waar hij naartoe gaat. We 
hebben dit jaar gekozen voor een 
foto uit de serie Young diamond 
van miek uittenhout. Waarom 
dit beeld? Het meisje doet heel 
erg haar best, maar het is nog 
niet perfect; daar moet je in 
de dans hard voor werken. En 
natuurlijk zijn de jeugd en de 
jeugdprogrammering belangrijk 
voor ons. Het beeld is heel 

herkenbaar voor mensen met 
kinderen en de sfeer van de foto 
past bij wie wij willen zijn. Wij 
kiezen verder bewust voor mat 
papier en een rustige, stijlvolle 
uitstraling van vormgeving en 
drukwerk. Ook dát past bij wie 
wij willen zijn.”

ontzorgen
“de programmeur maakt in 
het najaar het programma en 
draagt dat in januari over aan 
de afdeling marketing. Wij 
verzamelen dan de informatie 
over de voorstellingen en de 
fotografie, regelen de vormgeving 
en het drukken. daarna 
krijgen zevenduizend ‘heavy 
users’ - oftewel de mensen 
die in voorgaande jaren in de 
voorverkoop kaarten bestelden, 
zestig procent van ons publiek 
- een exemplaar thuisgestuurd, 
twee weken voordat de 
voorverkoop start. na de start 
van de voorverkoop kijken we 
welke voorstellingen hard lopen, 
zodat we eventueel nog kunnen 
bijboeken. van januari tot mei 
draaien wij als afdeling eigenlijk 
een dubbel seizoen; het lopende 
én het nieuwe seizoen moet 
onder de aandacht gebracht 
worden. 
Het is daarom fijn dat drukkerij 
damen ons ontzorgt; jullie 
nemen ons veel werk uit handen”, 
zegt Quirine tot besluit. 
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Het geheim van de smid
eeN GesoiGNeeRde, cHaRmaNte maN doet de deUR oPeN VaN 

eeN eVeN stijlVolle, modeRNe woNiNG. Hij leidt oNs tUsseN 

smaakVol VeRlicHte VitRiNes met discReet FloNkeReNde 

sieRadeN dooR. alles ademt smaak eN Geld. daN GaaN we 

ZitteN eN Zie ik ZijN HaNdeN; Het ZijN de ZwaRte ViNGeRs VaN 

eeN VakmaN die dit alles HebbeN GecReëeRd eN Ze VoRmeN 

eeN PRacHtiG coNtRast met deZe GestileeRde omGeViNG.  

we ZijN iN Het atelieR VaN GoUdsmid, oNtweRPeR eN ‘cReateUR 

VaN oGeNscHijNlijk oNmoGelijke combiNaties’  cHRis sommeR.

C h r i s  s o m m e r  /  G o u d s m i d
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in de genen
“Waarom ik goudsmid ben geworden? die 
vraag kan je aan alle creatievelingen stellen 
en dan krijg je waarschijnlijk altijd hetzelfde 
antwoord: het zit in de genen. Bij mij kwam 
de ontdekking vrij vroeg. ik was een jaar of 
twaalf - zo in die periode dat je stofzuigers 
uit elkaar haalt - toen ik een zilversmid 
ontmoette die me leerde van een gulden een 
ring te maken: ‘Wauw, ik kan iets maken!’, 
realiseerde ik me. dat ik iets met mijn 
handen wilde gaan doen, zagen mijn ouders 
echter niet zitten; die wilden dat ik tandarts 
werd ofzo. Het zat dus in mijn aard, maar - 
vreemd genoeg - in die van de rest van de 
familie helemaal niet.”

signatuur
Sommer is nu zo’n 33 jaar goudsmid. 
Hij volgde in Schoonhoven drie jaar de 
opleiding voor goudsmid, het vierde jaar voor 
zilversmid en het vijfde jaar liep hij stage in 
vancouver. “daar bleef ik acht jaar hangen 
om er het vak verder te leren, me breder te 
ontwikkelen dan wanneer je hier, recht van 
school, gaat werken. Het is belangrijk om 
je eigen signatuur te hebben en wie bewust 
kijkt, ziet dat een sieraad van Chris Sommer 
komt. Coco Chanel zei het al: ‘in order to be 
irreplaceable one must always be different’. 
ik heb ringen gemaakt die veel verkocht zijn, 
maar daar wil ik niet aan blijven hangen; dan 
wil ik weer iets nieuws maken.”

expressie
“inspiratie is iets ongrijpbaars; de stomste, 
leukste, of simpelste dingen kunnen voor 
mij een trigger zijn om tot expressie te 
komen, maar het kan ook een voorstelling 
van het nederlands dans theater zijn, of 
een ontmoeting, zoals met meesterkok 
rené tichelaar van restaurant de gieser 
Wildeman die het leuk vond samen iets 
te doen. Zo ontstond ‘tasty jewel’, waarin 
onze twee totaal verschillende disciplines 
samenkwamen. van die synergie word ik 
heel enthousiast, het geeft mij weer nieuwe 
ideeën. Ook een beursbezoek kan inspireren; 
daar kom ik dan van terug met een gedachte 
die ik uitwerk en na maanden pas maak. van 
80 procent van wat ik maak, heb ik al een 
beeld in mijn hoofd en weet ik waar ik heen 
wil. Soms is een materiaal zo boeiend dat het 
me inspireert om iets nieuws te maken; een 
steen, textuur, of vorm van smeedwerk kan 
leiden tot iets nieuws. Een autonoom idee, 
out of the blue, heb ik in ieder geval maar 
eens in de vijf jaar. ‘Creativity is a guest that 
rarely visits the lazy’ en dat vóel ik; een nieuw 
idee ontwikkelen is keihard werken.”

Genieten
Sommer werkt vooral graag met klassieke 
materialen: goud, zilver, platina en 
ebbenhout. “met porselein als recent 
uitstapje, omdat ik iemand ontmoette die 
daarmee werkte en wat mij inspireerde. Zo 
ontstond ‘Pure’, een collier van porseleinen 
eitjes. nieuwe ontwerpen maken is leuk, 
maar het is wel belangrijk dat ik ze kan 

verkopen. Het praktische aspect speelt altijd 
een rol: kan je het dragen. daarnaast is het 
belangrijk of je ervan kan genieten; mensen 
lopen hier altijd blij de deur uit en dát is 
eigenlijk het doel. Creativiteit is het eerste 
sterke punt van mijn bedrijf, maar kwaliteit 
is waar het uiteindelijk om draait. ik bof 
dat mensen de dingen die ik maak, willen 
hebben.”

Geheim
“ik ben een detailfreak; deze sluiting 
bijvoorbeeld is aan de buitenkant mat, maar 
van binnen glad gepolijst. als je snel kijkt, 
zie je het niet eens, maar als ik het niet zou 
doen, zou je het missen. O jé, nou weet je het 
geheim van de smid!”, lacht Chris. “Wat ik 
nog wil maken? ik hoop nog dertig jaar door 
te kunnen gaan en in ieder geval alle ideeën 
in mijn hoofd nog te maken. daarnaast 
werd ik onlangs gevraagd om voorzitter 
te worden van het nederlands gilde van 
goudsmeden en tot mijn verbazing - ik, die 
altijd alle bestuursfuncties en vergaderingen 
meed - blijkt het vergaderen met 
ambachtsgenoten zó inspirerend. misschien 
omdat ik in een meer bespiegelende fase 
ben terechtgekomen, denk ik nu meer over 
legacy, het doorgeven van mijn vak, dus ik 
hoop ook nog iets op te kunnen zetten op 
het gebied van ‘kennis, kunnen, community’; 
de drie speerpunten voor de komende jaren. 
tja, het goudsmeden zit in mijn genen en 
wordt alleen maar sterker; dat had ik niet 
verwacht…”, zegt hij tot besluit.  
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ff niks doen? no Way! 

aan de slag bij 
drukkerij damen

Feit is dat nog maar weinig grafische 
Schoolverlaters kiezen voor een carrière 
in een drukkerij, dus wat doet een modern 
grafisch bedrijf dat graag jonge mensen – 
met nieuwe inzichten en ideeën – aan zijn 
personeelsbestand toevoegt? natuurlijk, die 
zet zijn eigen wervingscampagne op! 

volgens een nieuwsitem in februari 
2015 verwacht ruim 60 procent van de 
ondernemers in de industriële sector de 
komende jaren problemen bij het vinden van 
technisch personeel. tel daar bovenstaand 
gegeven bij op en voor drukkerij damen 
was het duidelijk: zoek zelf schoolverlaters 
die je de kans geeft een vak te leren in een 
moderne drukkerij. dankzij een interne 

opleiding gaan de jongeren aan de slag als 
leerling vouwer, junior snijder, medewerker 
intern transport, junior dtp’er, junior 
ordermanager en hulpdrukker. 
Een paar maanden lang waren we óveral, 
bijvoorbeeld met posters in abri’s in 
de regio Werkendam en paginagrote 
advertenties in de regionale kranten. maar 
ook met promotieteams die op scholen, 
sportvelden en -verenigingen en in het 
uitgaansleven duizenden pakjes kauwgom 
met het websiteadres uitdeelden. Op deze 
site konden onder andere filmpjes van 
de functies bekeken worden. maar ook 
met de inzet van social media als twitter 
en facebook zochten we enthousiaste 
jongeren. Het bleef niet onopgemerkt, 

want in augustus waren al vijf van de acht 
vacatures ingevuld. dat betekent dat er nog 
drie vacatures openstaan, dus... ben of weet 
je iemand? 

www.themastersofspeed.nl
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bert klop / 31 jaar

Geralda Prins / 23 jaar

annelies Visser / 23 jaar

marné klop / 23 jaar

ton Vonk / 24 jaar

Han schaddelee / 41 jaar
marco van lieshout / 14 jaar

jessica klop / 17 jaar

‘You’re only as good as the people you hire’
ray kroC (mCdonald’s) 

588 jaar bij drukkerij damen
zonder de inzet, flexibiliteit én trouW van onze medeWerkers zou drukkeriJ 

damen de afGeloPen tWintiG Jaar natuurliJk nooit hebben kunnen uitGroeien 

tot de orGanisatie die het nu is. die trouW bliJkt ook uit het Groot aantal 

Jubilarissen dat WiJ ook dit Jaar Weer in het zonnetJe moGen zetten. samen 

Werken ze inmiddels maar liefst 588 Jaar biJ drukkeriJ damen.  

marcel Versteeg / 12 jaar

sjaak schaddelee / 34 jaar

Gert Verlee / 24 jaar
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wouter de bondt  / 18 jaar

marina van der wal / 12 jaar

antoine van der Pluijm / 19 jaar

jeroen van dooremalen / 12 jaar

maarten van der Palen / 16 jaar

martin Verschoor / 19 jaar

ad van der elsacker / 29 jaar

timo Verduin / 13 jaar

arjan Vaarwater / 31 jaar

Rick schaddelee / 15 jaar

marja Nordennen / 18 jaar

marian van Pelt / 31 jaar

teuna van der stelt / 13 jaar

Rini koman / 18 jaar

jaco den ouden / 15 jaar

Herman leeuwis / 25 jaar

janet de Groot 18 jaar
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‘kijk, de modder 
zit er nog op!’

zoals van zo veel fotoGrafen beGon ook de looPbaan 

van hans Werther als hobby. de almkerker had al oP 

JonGe leeftiJd een Grote liefde voor de natuur in het 

alGemeen en de biesbosCh in het biJzonder en van 

JonGs af aan trok hiJ met ziJn fietsJe - en later met 

een brommertJe - de Polder in om foto’s te maken. hiJ 

volGde de oPleidinG fotoGrafie aan kunstaCademie 

st. Joost in breda en Werkt sindsdien als fotoGraaf; 

meestal voor bedriJ ven, maar ziJn Grote liefde is 

natuur- en landsChaPsfotoGrafie. “hier in de streek 

ziJn heel veel mooie PlekJes. ik vind het leuk om ze 

vast te leGGen en aan de mensen te laten zien.”             ≥
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Griendhakkers
“deze week fotografeerde ik nog geschenkverpakkingen, volgende 
week is het architectuur; die afwisseling vind ik leuk, net als de mix 
van de creatieve en technische kant van dit vak. Soms ben ik een 
dag bezig met één foto, vooral in de studio, maar de volgende keer 
banjer ik met mijn laarzen door de modder.” Sinds halverwege de 
jaren 80 trekt hij met een kano de Biesbosch in, daarvoor ging hij 
met Huib den tuinder, de grondlegger van het Biesboschmuseum, 
mee. “Hij werkte voor het arbeidsbureau waar mijn vader directeur 
van was.  als hij met een bootje overstak naar de Biesbosch om 
de griendhakkers te controleren, mocht ik af en toe met hem mee. 
toen het Haringvliet afgesloten zou worden, realiseerde ik me dat 
het landschap ging veranderen en dat de griendhakkers zouden 
verdwijnen. ik heb den tuinder toen gevraagd of hij nog fotogenieke 
griendwerkers wist”, lacht Werther. “ik mocht gerrit en jan van der 
Stelt uit Werkendam fotograferen; mannen die trots waren op hun 
vak en daar graag over vertelden. Leuke mensen om te fotograferen 
en echte (sterke-)verhalenvertellers; mooi vind ik dat.”

rondscharrelen
“als ik nu lekker wil fotograferen, ga ik meestal alleen met mijn kano 
de Biesbosch in. ik ging een keer ’s morgens fotograferen en toen ik 
’s middags thuiskwam, had ik zeven kilometer gepeddeld. normaal 
gesproken kan dat in een uur”, lacht hij. “Het is dus voor mensen niet 
leuk om met mij mee te gaan; ik scharrel een beetje rond, kreekje in, 
kreekje uit... vanuit een kano, waar je tegen het riet opkijkt, is je beeld 
totaal anders dan vanaf bijvoorbeeld een rondvaartboot. Er hing 
destijds een panoramafoto van mij bij de rabobank in Werkendam. 
die had ik gemaakt vanuit de kano met m’n statief in het water. 
directeur Wijnands heeft weken gezocht naar de plek waar ik die 
gemaakt had, maar hij had een kruisertje, dus hij zat twee, drie meter 
boven het water. ja, hij heeft de plek uiteindelijk gevonden. maar ik 
heb het hem wel eerst uit moeten leggen”, voegt Werther er smakelijk 
lachend aan toe. 

azen
gaat hij zo op pad, of heeft hij van te voren een idee in zijn hoofd wat 
hij wil fotograferen? “vaak wil ik een bepaald gebied fotograferen, 
bijvoorbeeld omdat ik daar al een tijdje niet geweest ben, of ik wil een 
bepaalde foto maken aan de hand van het weer of het jaargetijde.  
Zo stond ik eens ’s winters midden op het Spijkerboor; langs de oever 
kwam af en toe een schaatser voorbij. aan het einde van de middag 
stond ik daar met mijn panoramacamera op een statief midden 
op de ijsvlakte, geen mens meer te zien. Het ijs begon te kraken, 
er lag al water op... ik was niet bepaald op mijn gemak, maar ja, 
je staat er dan toch, dus toch maar foto’s maken! maar ik had ook 
eens een bespreking in het Biesboschmuseum - ik gooi altijd mijn 
camera achterin de auto - toen er net een fluisterboot met een klein 
gezelschap vertrok en ik mocht mee. Stak er een sneeuwstorm op; 
daar had ik jaren op zitten azen!” 

zonde
“ik heb verschillende boeken uitgebracht, ‘Streekgenoten’ is de 
laatste, gedrukt bij drukkerij damen, net als ‘van boerenland naar 
doorstroomgebied’; voor beiden heb ik de fotografie en vormgeving 
gedaan. Hierin staan mijn foto’s van de noordwaard voordat ze er aan 
de gang gingen met de ontpoldering als onderdeel van het project 
‘ruimte voor de rivier’. noodzakelijk? ik vraag het me af...  
tja, het zal wel leuk worden hoor, als je er tenminste in mag; je mag 
er nu bij de Spieringpolder niet eens met een kano in. Eigenlijk is het 
zonde van al die landbouwgrond en het zou me niks verbazen als ze 
er over vijftig jaar weer spijt van krijgen en het weer inpolderen. 
de Biesbosch is in vijftig jaar enorm veranderd. vroeger, met eb en 
vloed, was het wel leuker, afwisselender. de kreken waar je twintig 
jaar geleden met gemak in kon, zijn dichtgegroeid, daar kom je niet 
meer in. tot de jaren zeventig kon je in de winter en het voorjaar, als 
de grienden gekapt waren, kilometers ver kijken; nu zijn de bomen  
flink doorgeschoten. maar het is nog steeds leuk, hoor”, zegt hij 
wat twijfelend. net als in het oude Biesbosch museum zijn er in 
het Biesbosch museumEiland - dat in juni 2015 officieel geopend 
werd - weer veel foto’s van Werther te zien: in het nieuwe paviljoen 
panoramafoto’s van 2,70 meter hoog. “ik werk veel met een groothoek, 
want ik wil het landschap zo breed mogelijk laten zien; dat vind ik het 
leukst.” Werther laat een enorme panoramacamera zien. 
“kijk, de modder zit er nog op!”, zegt hij verheugd. 
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naam ad van elsacker

leeftiJd 60

funCtie kam-coördinator

sPort vliegvissen

sinds 1975

WedstriJden dat is niet mijn ding

PriJzen te veel om op te noemen
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ingrediënten
voor 4 personen

•	 4	hamburgers
•	 4	eieren
•	 4	plakken	kaas
•	 100	g	spek
•	 2	tomaten	in	blokjes	 

gesneden
•	 1	ui	in	blokjes	gesneden	
•	 handje	peterselie	
•	 fijngesneden
•	 kropje	sla	gewassen
•	 mayonaise
•	 4	harde	zuurdesembollen
•	 citroensap
•	 boter
•	 peper	en	zout
•	 grillpan

een klassieker: 
de hamburger

d e  C u l i n a i r e  t i P  v a n  d a m e n

de hamburger heeft het maar moeilijk. door de met 
zout, vet, conserveringsmiddelen en weet ik veel wat 
nog meer voor enge rotzooi volgestopte hamburgers 
van de mac, Burgerking en andere fastfoodketens, 
heeft hij ten onrechte een slechte naam gekregen. 
terwijl de hamburger van origine gewoon een 
platgedrukt stukje gehakt is en de duitsers dit 
opgeleukt hebben door het in een broodje te stoppen. 
niets mis mee, dus. de amerikanen hebben dit 
simpele recept overgenomen en vernoemd naar de 
stad der herkomst, Hamburg. Het is dus niet zoals 
velen ten onrechte denken door de samenstelling van 
de woorden ham en burger. Er komt geen ham aan te 
pas! de amerikanen hebben het onschuldige broodje 
vlees weten om te toveren in the biggest sin, zo 
ongeveer. nu heb ik de middenweg tussen de duitse 
en de amerikaanse versie. Een kwalitatief goed, 
biologisch stuk rundergehakt met een mooie bol 
zuurdesem brood. met mayonaise, ketchup, bacon en 
gebakken ei. Het enige moeilijke: hoe krijg je hem in 
je mond?

bereiding
meng de tomatenblokjes, ui, peterselie, beetje peper 
en zout en een beetje citroensap naar smaak. 
Bak het spek lekker krokant en leg deze even apart. 
Smeer de hamburger in met een klein beetje olie aan 
beide kanten. 
Bestrooi met een beetje peper en zout. 
grill de hamburger in een grillpan ongeveer 
5 minuten aan elke kant. Laat deze even rusten en 
begin met het ‘bouwen’ van de hamburgers. 
Leg de bollen open en begin met lekkere lepel salsa. 
Leg daar een blaadje sla op met daarop een goede 
klodder mayonaise. verhit een pan met een beetje 
boter en bak de eieren. 
Leg vervolgens de hamburger op de bol en laat 
het plakje kaas daar op smelten. maak de burger 
compleet met een plak spek en het gebakken eitje.

Pa G i n a  2 5 d r u k  4 5



Goede tijden slechte tijden...
1959
Oprichting drukkerij damen bv 
(voorheen drukkerij van driel) 
door m. damen senior

1960
verhuizing van de vissersdijk naar 
de Hoogstraat te Werkendam

1961
maas damen wordt 
mede-aandeelhouder 
drukkerij damen bv

1962
Eerste loodzetmachine 
(intertype)

1974
Overgang van 

boekdruk (hoogdruk) 
naar offset (vlakdruk)

1979
Eerste fotozetmachine

1982
verhuizing naar industrieterrein 
'Bruine kilhaven' te Werkendam 

(huidige locatie)

1986
uitbreiding bestaande pand

en introductie eerste 
m.i.S.-systeem (iSgram)

1987
Eerste vierkleurenpers 

(Heidelberg Speedmaster 72)

1988
Overlijden van oprichter 

m. damen Senior

1989
Eerste apple macintosh computer in 

gebruik bij drukkerij damen

1991
uitbreiding pand en aanschaf 

eerste Heidelberg, tweekleurenpers 
op het formaat 72 x 102 cm

1993
Eerste brocheermachine. 

(muller martini)

1959
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Goede tijden slechte tijden...

2012

1994
Winnaar nederlandse 
kalenderwedstrijd

1995
uitbreiding pand, 
productiedeel 
en huidige voorgevel

1996
Overname aandelen 
maurice en jan damen

2000
Overlijden johan de jong, 
na een noodlottig ongeval 
(medewerker afdeling afwerking)

2001
Eerste C.t.P. installatie

2006
Winnaar zilver 

European Sappi Printer 
Of the Year award

2007
Winnaar zilver 

European Sappi Printer 
Of the Year award

2009
viering 50-jarig bestaan met 

het personeel in Lapland

2010
Overname van Fennema drukkers 

Certificering iSO 9001/14001 
en Colormanagement iSO 12647

2011
uitbreiding pand naar huidige omvang 

eerste digitale pers HP indigo 7500 

Oprichting van damenvandeventer voor 
Europese aanbestedingen

2015 
investering Heidelberg 
10-kleurenpers

magische grens van 
100 personeelsleden 
bereikt

2013 
Overlijden Peter velderman 
(accountmanager)

2012 
Overname Hollandse indruk

2014 
investering Heidelberg 

8-kleurenpers en 
2e kodak plaatbelichter
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naam ivan Visser

leeftiJd 23

funCtie magazijnmedewerker

sPort kooivechten / kickboxen

sinds 2008

WedstriJden kooivechten: 1 / kickboxen: 3

PriJzen 2x goud en 2x zilver
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Zeven dagen en nachten
het ProJeCt

42nd abN amRo 
world tennis tournament 
daily bulletin

oPdraChtGever 

ZPress
eindredactie ahoy Rotterdam
Productie drukkerij damen

obJeCt

Productie 7 dagen daily bulletin
oplage 7.000 exemplaren
Formaat 889 x 420 mm
Papier 135 grs. gesatineerd mc
afwerking wikkelslag vouwen naar a3 en postslag navouwen naar a4

b e s ta n d  o P  f t Pe i n d e  l a at s t e  Pa r t i J r e d a C t i e  a d / a h o y C o P y  t o  P l at e

v o u W e n d r u k k e n a f l e v e r e n  a h o y l o G i s t i e k
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Papierverbruik van drukkerij damen

1995
330.000 kg

1996
376.000 kilo

1997
483.000 kg

1998
583.000 kg

1999
670.000 kg

2000
844.000 kg

2001
1.038.000 kg

2002
987.000 kg

2003
917.000 kg

2004
1.040.000 kg

Groen groeien
de gestage groei van drukkerij damen 
betekent ook verregaande aandacht voor 
milieuaspecten als gas-, inkt-, water- 
en papierverbruik. maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en daarmee de 
zorg voor mens en milieu zijn integraal 
onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. 
drukkerij damen voldoet dan ook aan alle 
normen op het gebied van milieu en kwaliteit, 
zoals iSO 14001, 9001 en FSC. 
Ook doordat die groei voor een deel te 
danken is aan schaalvergroting én in de 
afgelopen jaren tot bijna een verdubbeling 
van het personeelsbestand heeft 

geleid, zijn zaken als energieverbruik en 
klimaatbeheersing hoog op de agenda 
komen te staan.  Bij de nieuwbouw 
in 2011, waarmee het bedrijfspand 
verdubbelde in oppervlakte, werd een 
nieuw klimaatsysteem geïnstalleerd dat de 
restwarmte van de drukpersen allereerst 
gebruikt voor verwarming van de afdeling 
afwerking en daarna het magazijn van 
2.000 vierkante meter. dit levert een enorme 
energiebesparing op, evenals de installatie 
van bewegingssensoren voor de verlichting. 
de twee jaar geleden geplaatste airco 
verbruikt maar liefst 40 procent minder 

energie dan de vorige en zuivert bovendien 
de lucht; in het productieproces wordt 
isopropylalcohol (iPa) gebruikt, dus voor 
de medewerkers is het zaak dat de lucht 
optimaal ververst wordt. Ook dankzij het 
gebruik van bio-inkt zit drukkerij damen 
al ver onder de 14001-norm, maar wil 
dit toch zo ver mogelijk terugschroeven. 
verder is de restafval van papier met vijftig 
procent gereduceerd en is het waterverbruik 
aanzienlijk teruggebracht. Waar drukkerij 
damen dus normaal gesproken werkt aan 
groei… is hier hoe minder, hoe beter!
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2005
1.341.000 kg

2006
1.599.000 kg

2007
1.744.000 kg

2008
2.148.000 kg

2009
2.356.000 kg

2010
2.541.000 kg

2011
3.127.000 kg

2012
3.387.000 kg

2013
3.690.000 kg

2014
4.680.000 kg
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dJi Phantom quadCoPter 3 Professional  |  maak indrukwekkende opnames vanuit de 

lucht. met de intuïtief te bedienen dji Phantom 3 Professional maakt u opnames in 4k met 24p 

of 25p en jPeG- of Raw-foto´s met een resolutie van 12 megapixel. met een maximale hoogte 

van zes kilometer en een snelheid van 16 meter per seconde.

muziek in de luCht  |  met de draadloze koptelefoons van beats kun 

je zonder gedoe met kabels overal van je muziek genieten. Zodra je de 

koptelefoon via bluetooth aan je apple device hebt gekoppeld, kun 

je binnen een straal van negen meter rond je device vrij bewegen.

tranquility Pod  |  af en toe ben je zó toe aan rust dat je wel in een ei of cocon zou willen kruipen. 

even geen herrie, stress of afleiding, zodat je echt tot rust komt. deze tranquility Pod spaart geen 

enkele moeite om je zo comfortabel mogelijk in slaap te sussen!

aston martin  |  in samen werking met 

quintessence yachts en mulder design komt 

de britse autofabrikant nu met de aston 

martin am37. deze super-de-luxe en fraai 

ogende speedboot dankt zijn naam aan 

de 37 voet (11,3 meter) die hij lang is. Het 

hebbedingetje heeft een lederen interieur 

dat naar maatstaven van aston martin is, 

met afwerking van teakhout en innovatieve 

touchscreens voor het bedieningsgemak.

t E  k E k k E  g a d g E t S
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shirt shuttle |  Het lijkt altijd een onmogelijke opgave als je op reis gaat: je 

button-downs meenemen, zonder dat ze op de plek van bestemming vol kreukels 

zitten. lifestyle brand Patrona komt nu met een oplossing: de shirt shuttle.

haymaker Panerai  |  limited edition Panerai 

Reference Pam 00329 met diamond-like carbon 

coating en unieke laser gegraveerde nummering. 

afgezet met  21 juwelen, gepolijste knoppen van 

edelstaal en kristalglas.

tom ford  |  celia oversized butterfly sunglasses. 

de monturen van tom Ford zijn zeer herkenbaar aan het 

t-teken bij het hoekstuk, de super elegante belijning en 

originele luxe details. de monturen zijn van grote 

kwaliteit en de afwerking zeer mooi.

t E  k E k k E  g a d g E t S

brandblusser  |  autodidact james chiew 

(singapore, 1969) is grafisch ontwerper, fotograaf 

en kunstenaar. een rondgang door zijn werk laat een 

voorliefde zien voor ongebruikelijke combinaties: 

een brandblusser met Hermès logo

ferGuson hill sPeakers  |  terwijl de 

wereld uitkijkt naar meer transparantie in 

hun dagelijks leven, is dit ingewikkelder 

dan ooit, Ferguson Hill geeft die verborgen 

wens van mensen waar door middel van zijn 

nieuwste creatie, het transparante Home 

theater systeem.
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Commitment
“Het is een geweldige vorm van bedrijfs-
sponsoring, zoals alles wat je in ons kantoor 
ziet gesponsord is, net als de mini’s voor de 
deur, de mobiels en belkosten - ook in het 
buitenland - of de expertise, bijvoorbeeld in 
Soedan, waar we ondanks het gebrek aan 
infrastructuur toch een onderwijscurriculum 
kunnen aanbieden”, vertelt Pieter verhagen, 
manager inkoop. “Zolang wij met een partij 
als drukkerij damen kunnen werken en met 
iemand als jullie accountmanager joost van 
der Plas, die feeling heeft voor ons werk, 
kunnen we dit doen. Het is meer dan alleen 
een leuk foldertje; dankzij jullie kunnen we 
al vijftien jaar contact met onze achterban 
onderhouden - van een oplage van 8.000 
in 2000 naar 100.000 nu - waardoor we 
structurele programma’s kunnen aanbieden. 
Een kind groeit niet op in een dag; een kind 
en de gemeenschap waar het in woont 
hebben langere tijd commitment nodig”, zegt 

Yuri. “Wij willen de donateurs graag laten 
weten wat er met het geld gebeurt en ze 
betrokken houden. donateurs zeggen vaak 
‘de nieuwsbrief hoef ik niet, dat kost geld, dat 
kan je beter anders besteden’, maar hij komt 
helemaal gesponsord tot stand, zowel het 
drukken als verzenden, de enveloppen, alles. 
Ook zonder cash kun je ons dus helpen”, zegt 
Pieter.

veiligheid
War Child werd in 1995 opgericht door 
Willemijn verloop. de organisatie biedt 
in elf landen psychosociale hulp - vorig 
jaar aan een kwart miljoen kinderen - 
onderwijs en bescherming aan kinderen 
in oorlogsgebieden. Yuri: “Wij leren de 
kinderen om te gaan met de psychologische 
gevolgen van het geweld, maar daarvoor is 
eerst een veilige plek nodig. daarna geven 
we hun het vertrouwen terug in zichzelf en 
anderen en laten we ze aanhaken bij het 

reguliere onderwijs. de mensen in het veld 
komen grotendeels uit het land zelf; het is 
specialistisch werk, dus zodra je met een 
gemeenschap aan de gang gaat, kun je niet 
anders dan lokaal gaan.”

vriendschap
tijdens de indrukwekkende live uitzending 
‘Friends for War Child’, 10 juni op nPO1, 
was te zien hoe bij drukkerij damen ‘Peace 
of Paper’ van de pers rolde. Yuri: “mensen 
verwachten niet dat een drukker in deze tijd 
toch nog de motivatie heeft om een pers ter 
beschikking te stellen. Het is goed dat we dat 
konden laten zien en hopelijk motiveert het 
ook andere bedrijven om sponsor te worden. 
Ons credo is de kracht van vriendschap. door 
die te tonen aan oorlogskinderen in een tijd 
dat ze alleen maar vijanden kennen. maar 
ook hier, aan onze sponsors en donateurs, 
want alleen kunnen we het niet; samen halen 
we de oorlog uit een kind.”  ■

de kracht van vriendschap

al VijFtieN jaaR dRUkt dRUkkeRij dameN als sPoNsoRiNG ‘Peace oF PaPeR’, de NieUwsbRieF VaN 

waR cHild. “als je de waaRde VaN dat dRUkweRk omRekeNt iN de HUlP die wij kUNNeN biedeN, 

HebbeN iN die VijFtieN jaaR 37.500 kiNdeReN iN oNZe PRoGRamma’s kUNNeN meedRaaieN”,  

ZeGt yURi VRiesema, seNioR commUNicatioNs oFFiceR VaN waR cHild. 
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JURA - If you love coffee

Op het gebied van innovaties is JURA absolute koploper. Voor het unieke door 
JURA ontwikkelde pulserend extractieproces (Pulse Extraction Process, P.E.P.©) 
liet JURA zich inspireren door de beste barista’s ter wereld. Het resultaat is 
een revolutionaire technologie die voor een optimale extractietijd zorgt. 
Dankzij deze technologie kunnen ook koffiespecialiteiten als ristretto en 
 espresso in een nog nooit eerder vertoonde intensiteit en met een enorme 
verscheidenheid aan aroma’s worden bereid.

n Perfecte extractie op het niveau van de beste koffiebars ter wereld
n Ultiem genot voor gehemelte en oog
n De body: vol van smaak en intens

n Automatische filterherkenning
n Nieuw automatisch melkreinigingssysteem www.jura-z6.com

JURA Z6 - Meer, meest... Meesterlijk!

WERELDPRIMEUR
Uniek Pulserend Extractieproces (P.E.P.©)  

voor perfecte, intense temperamentvolle espresso!  

JURA Nederland BV
Koraalrood 141
2718 SB  Zoetermeer
Tel: (079) 33 00 790
info@nl.jura.com
www.jura.nl
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