
Nu ook een copy- en 
~faxservice in De Veen 

ROJ::lOl'ARENDSVEEN Dei< 
week ,.Htii;dt l)rukkerij Pin''~" dtr 
f\.1etcr t.ic:h aan dt L.Angt:\tft'{: nummer 
81 schuin lc~cno,·c:r de \\álertortn i~ 
Roclo(artnds,·~n. Bc.lflngrljk 
nleU\\'S is dot Pltll \'1-lnuit zijn nicu\vc 
''e!fliglng de klnntl'n ook l'<'l'I cop)'· ('n 
faX$t>n·ice g:int o:inhltden. 1 ·r.1e1 ons 
copittrapp:araal kunnen "-'Ü kook 
vergroten en •41rklchu:n. en ornda.t 
de rax stcM n1ttr .,.·ordt gebruikt. 
bltdtn ~ij 0t1tt kla.nkn nu ook de 
mogtlijkhtld bij °'" tt komtn fa
xen''. Vijf ja11r lang Uil hU ten bttfje 
Yt:rScholtn op ht t t1dreJ Z11idtinde 1, 
waar hij In de oude \'flllng tt::n ruimte 
huurde. ·ro1 hc.t 1nontcr1t dat de klt.
d ingzauk Shakc fnshion ' 'trd"·ecn 
en er een prO<"btlotntic , ·rijk,,·am 
w:u.-r l'hn grttlg c1p nf ging. 

Grolt« aanloop 
Pim geeft even een rondleiding door 
zijn nieU\Ao'C ondtrkon1tn dat o'-eri
ge-ns qua oppervlakte niet '-eel gro· 
ter i$dan rijn \'Origc k>kO'lie. Het om· 
val oen behoorlijk grote ont\•angst· 
ruimte annex .,.,;nkel waar onder 
meer "" orr (Ot!~ ""~ h~li<
hing) con1putcr s1aa1 voor het gra· 
fisch t'>nl\\•Crp· 'vcrk. C::r is een aparte 
ka11tootruim1c en een groot m:1ga
zijn \V3\tr 1)u.as1 het pa1)ier en andere 
drukkcr,;lwnodighcden ook de 
1v.·cc offsct1>erscn en de boekdruk
pers s1;1;in OJ)j!CSleld. Oiaaracbter 
ligt nog c<:n cnore re~crvc ruinlte. 
"Dat is voor de coekontit, al~ v.·c nog 
gr()(cr yock:n··. iegt Pim. liij '-er· 
\li·acht wel eert \ Cel grote-re aanloop 
nu de drukkerij , ... o.el «ntr:ile! is ge· 
\-CSligd. 

!,':1mcn 1nc1 rijn vrouw e11 \'3Ste me. 
..icv.·crkcr \Vilbcrt K1><,reman • die 
Q\'Crigeo1r> ook al vijfti1.•11 jaar '''erk
~t:;1111 is in d1: bfnnthc • wns cigena:tr 
Pint 111ct 1ncnigc hclp~ndi.: h:1nden 
vol'igc \VCCk nog <lruk bezig met tk 
inrichtins v11n het nieU\\'C pa1ld. 
Zelfs tijdens d\! vcrhuii ing 'vcrdcn 
oog opdrachten aangeno1nén en 
keurig op 1ijd afgeleverd. 

'' lic1 begon :illcn1a~l op een zolder
kamettjc mel het drukken van ctub
blaudjcs" ver1cl1 hij met enise 
nost:•lgic in iijn stcn1. lnn1iddcls is 
drukker Pin1 v11n der Meer uiige· 
grocid tot e.,}n 1>rofcssioneçl graficus 
die til 2·1 jo:.r zijn v~k verstaat. Pin1 
vertelt <l:al hij n1et hard \Verken en 
weinig verdienen zo vet ii;. gekomen . 
Hij deed >ijn crv1ring onder meer 
<>s> bij dç Lcitbc QlUrant en divcî$C 
andere cJrukk~rijen. Tien jaaT gete· 
den na.nt zijn 3:m11eur..·erk Sefieu· 
zcr \-Onnen :1.:1n en Md h.ij een poosje 
eigenlijk een dubt>tle ba.an. Z<w.·el 
thuis van"( het zolderkamertje als 
bij t.ijn v.·crks,c,·cr in Oeg,s1gci:st ver· 
Zt)l'~dc hij cl~ 01>n1a11k en <livér$ 
druk- en zçt,verk. 
Dn11i.kcrij Pln1 \'an der f\1cer ver· 
zorgt Zéi:r 11iteenl01)Cnd druli.,vcrk. 
Yan \'Îliitckaorljcs 101 posters en vier 
kleuren folders voor gcrcnomrnecr· 
de kl:.1iten al$ de Alken1adese VVV~ 
de VU1\, First Lady. Restauraiit De 
Drie Benen. Oobbe Transport en 
Jachtdub SchC\·cningcn. Pim vcr
zorg.t ook ~bootte- en lfOU\\·bar-
1en. bidp<cn1jcs en oomputerfor
ïr1\.:!;r:it'Jt. ÜV\"Ci'1diett-Vrf\V.'i.1pt- hij 
ook. bijvoorbeeld een nicuY•e huis· 
stijl \'Oor een bt{lrijf. Di•arbij is de 
klcurbc,v11ki11g een ooderdecl 
wn11rup hij iichc1f onder de ~xpcns 
rekcr1t. 

Jubileunl 
Nog altijd vcr'tórgt Pim wtkclijks 
hel OOSlt Journ:aal. he1 clubblad 
w-dar hel jnrcn geleden 3tleoiaa1 mee 
begon. Op 1 •pril aan.'itaande · be
st»al de drukktrij o.l"'ffr titnjaar t-n 
Pim Yff«ktrdt ons dat hij ''"'tJ dege
lijk t'\'tn bij dil jubilcom $til zal 
slain. " Il dc11k d:it ik eca open <lag 
or ro ga or~.aniscrcn" zegt hii . ··oa1 
kt11nC th.11l rnooi uit op t)n7,c nieuwe 
$lek. Z.Cker nu il \'Cèl e<:utt:tler iu 
hel ecntrunl Vl\ll l~oelofarendsveen 
zit1 7.:d di1 l\\":cdc lustrunl riiét onop· 
gcmcrkl :aan de Vc:en~e ÎU\Y01,et~ 
voorblj g:.t;_1n". 

Anne \•an Raayen. 
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