
rij Pim van der Meer 
aar geleden be· 

an der Meer mei zijn 
-arukkerij. Toen nog in een klein 

schuurtje. maar tegenwoordig in 
het u welbekende pand aan de Uln· 
geweg te Roelofarendsveen. Zo 
door het bedrijf lopend krijg je wel 
gauw door hoe het komt dat het 
drukwerk wat Drukkerij Pim van 
der Mee-r verlaat. van hoge kwali· 
teit is. De meest moderne appara· 
tuur staat er keurig overzichtelijk 
opgesteld. 
Volgens Pim zijn dit de grote voor· 
delen v.in een beginnend bedrijf. 
Alle apparatuur die wordt aange
schaft is nieuw en ultra modern. al 
valt het niet mee om vooral de clc
tro11ische ontwikkelingen bij 1c 
houden. want dan kan je bijna ie· 
dcrc dag wel een nieuwe computer 
kopen. Met de computer zijn we 
direkt bij de eerste r.se van het 
drukwerk vervaardigen. Vroeger 

gebeurde alles in lood. hetgeen 
een Z\Vt1ar en bewerkelijke n1anier 
wus om een drukvorm te vervaar· 
digen. terwijl de oude boekdruk 
hel quo k'valitcit ver aflegt bij het 
tegenwoordig gebruikte offse1-
proces. 
Bij Drukkerij Pim van der Meer 
gnat alles via de co1nputcr en in off· 
set. Het grote voordeel is dat er 
vele mogelijkheden zijn wat be· 
treft tekst en foto's. Een mooi 
voorbeeld is de milieukrant \•an de 
Gemeente Alkemade die geheel in 
eigen beheer gemaakt is. De op
maak van de tekst . het inscannen 
c11 rasteren van de foto's. het ingc· 
ven van de kleuren. tot en met het 
uitdraaien van de films op een hy· 
permodcrnc laserbeliehter van 
maar liefst 3400 dpi. De film komt 
nis het ware kant en klaar uit de 
computer rollen. Daarna nog een 
plaat belichten en het drukproces 

kan bcgin1\e11. 
Het drukken zelf gebeurt in het 
drukkerij gedeelte achter de \Vin· 
kei. Maar liefst 200m' vlocropper· 
vlakte staat vol met allerlei appara· 
tuur om het gehele proces binnens· 
huis te houden. T\vcc Hcidclbcrg 
offsctper.;en (de Rolls Royce On· 
der de drukpersen), een Heidel
bcrger degel, een vouw/hechtma
chine (voor het automatisch af· 
werken van boekjes). een compu
ter gestuurde snijmachine en nog 
diverse kleine afwerkapparaten. 
Door bet gehele proces zelf onder 
kontrole te houden kan men daar· 
om ook de hoge kwaliteit halen die 
drukwerk nodig heeft . Bij Druk
kerij Pim van der Meer maakt hel 
dan ook niet uit of het nu een grote 
vicrkleurenbrochure is of een sim· 
pel visitekaartje. Het moet ge
woon goed zijn. 
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