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Pim van der Meer: meer dan drukw:erk alleen 

Lekker druk op drukkerij 
Roelofarendsveen- Een van de zaken op het Bedrijvenpark 'De Sluis', Zuideinde 1 (daar 
waar men vroeger veilde): Drukkerij Pim v. d. Meer. 
Een drukkerij die zelfstandig vele vormen van drukwerk verzorgt, van familie- tot 
bedrijvenopdrachten. 

" Van klcioc. c..-çnvoudigc kaartjes tot 
vicrklcuréá brochures en bc>ckjcscn 
i!O icgt Pim: '\Vat de deur uitt3~tt , is 
perfect.' 1'cvens \\•ordt crwvccl mo
gelijk in de cigc:n drukkerij uitge
voerd. Alles is da;.trvoor in li-uis: voor 
het fotozetten (er komt nu gec11 lood 
meer ;tan te pas, alles is ofl'Sét). voor 
hei drukken en voor hc1 af,vcrk..:n. 
zoals de vergaar-, vouw- en nietma
chine. 
Pin1 v:d. Meer is een jonge ondcmc
n1cr die is op- en ruccge&roeid n1c1 
n1odcrn1.: app;<jfatuur en dat is goed te 
merken. 
Zijn zelf's1ao<ligheid is vier j:1ar &<le
den begonnen en toen had hij al 
:tchtticn jaar en·aring aéhtcl' de rug 
en in tijn pakket. Hij hecfl onder 
andc re bij de Leidse Cou ra o t ge\\•erkt 

r 
en ook bij ec:n kleine drukker in 
Oeg.slgcest De tcchniS<;·he aspecten 
"·aren voor hcru. 

Gegroeid 
De dtuk,verkzaamhedcn in <Ic Vl.-cn 
zijn eigeolijk begonnen toen zijn 
voc1b31vcrcnigint DOSI~ hcn1 vroeg 
op hun offsttpersje een kra.L1tjc te 
drukJ:en. Van het kràntje kv,:am het 
foldcrijc en nog een kràntje en nog 
een foldertje. l'inl ging zich toen 
z.:.·Jfst~1ndig \'Csti,gcn a:ui de L.ange
've~ en een jaar later op het 
Zuideinde. 
Oc: drukkerij groeide, het aantal Op· 
drachten werd groter en groter, er 
kwaru n1ecrupparatuuren Pim con· 
s1a1ectdc: 'Het 'vordt te drok, een 
medC\\'C'tkcr '''Otdt noodzakelijk.• 

Siods kort is dat \Vilbcrt Koorcntan 
(01><le foto link$). De.snelle lcvcnijd 
kan zogehandh::.:lfd blijven en d:tl is 
dan ook de reden dat velen Pim 
\v<:1en te v inden. 
Voor '''ic d:1ar ntocite. mee heeft via 
de hoofding.'lng rc..•htdo1>r, dan 
linksaf en d:tn loóp je er. met voor· 
bt..-clden van 1>in1's druk\\'erkkuost 
aan de 'v:1n<.1cn. zo n:tardc drukkerij 
IOC·. 

~waliteit 
Bjj Bedrijvenpark 'De Sluis• op 
Zuideinde 1 i.s p:irkeergelegenheid 
voldoende, dus ''':tt kan een bezoek 
aan de drukke.rij i1lde,,•cgstaa.n? Pin\ 
v.d. ~(eer behoort tot de k\\'alitcits· 
drukkers van Roelofàrcndsvccn. 
Voortx.-cldco v:tn opdrach1cn: voor 
\\'Îokelkcu.:ns, voor sponanikelcn
inlJ)()rteurs. voorde veiling. voor het 
conf<.-eti«.-entrun\ en nog voor veel 
01c:cr. \'oor di: vt:re.nigingen geeft 
Pin1 nog \\'3t extra suppon. Die ken· 
oen hem en hij kent ze ook goed. 
Het n1aken vaci' pos1crs Mhoon ook 
tot het drukkerspakket (maximale 
n1:1at 32bij 46, 'van1.dat \'alt goed in 't 
oot en het neem1 niet zoveel ruim1e 
in op bij,•oorbccld c.iala&crui1en). 
Jn verband met de gro.ci die onvcr· 
n1ijdelijk •bij 2o•n z.aak hoon. een 
z::iàk die 'nttcr dan druk,verk :lltcc1~· 
Jt-vcrt, zijn et verhuisplanoco. 
P.im denkt aan \'Crhuiicn richting 
indus1rieterrcio. maar het liefst 
komt hij in hel ccntru1n va.o Jloclof· 
ar<:ndsvcco. 
Er blljfl i11 ltder .ffe\•a/ il·erk aan dt 
•vinkel bij Pin,\•. tl. J\{l!l!r. Druk 11•f!rk 
u"el te l'ers1aan. /)e kuYtfiteil •·a11 hel 
tlrrtl.."ll'f!rk staat daar gatant YOOt. 


