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Waar kennis, cultuur en 

ondernemerschap samenkomen
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GondelvaartBS

Deze waardebon is geldig tot 1 jaar na 

uitgiftedatum en is alleen geldig indien 

afgestempeld. De bon is inwisselbaar 

bij Jan Bralten Sport in Stijl.

Bedrag  

Datum:

Handtekening:

waardeBon

Hoofdstraat 31 • 7941 AB  Meppel, Drenthe

tel. 0522 - 251027 • info@janbralten.nl

www.janbralten.nl

Bedrag in letters

HIAB

Ervaring met elke oplossing

Hesselingen 42, 7944 HR  Meppel

Postbus 1086, 7940 KB Meppel 

tel. +31 522 253831

fax +31 522 260983

www.cargotec.com

www.hiab.nl

Reiningingsdemodagen 2013

Dak kraan

• Zeer korte cyclustijd

• Kort en wendbaar voertuig

•  Semi automaat

• Eenvoud in gebruik

• Zeer veilig in gebruik

Noviteit Kraan en haakarm, oplegger

• Multifunctioneel

• Hoog laadvermogen

•  Trekker en Trailer  

afzonderlijk vervangbaar

• Winterdienst

• Zeer wendbaar

  
Rondleidingen/arrangementen
Op verzoek kan tijdens een expositie tegen vergoeding ook een 
rondleiding voor een groep worden verzorgd. Deze rondleidingen 
zijn op afspraak, soms buiten de officiële openingsuren. Speciale 
arrangementen kunnen worden samengesteld. Bij het organiseren 
van activiteiten en het bieden van faciliteiten is er veel aandacht 
voor de jeugd; jaarlijks komen veel leerlingen van de plaatselijke 
scholen exposities bekijken.

Jeugd/onderwijs
Naast de eerder genoemde expositie van examenwerk voor het 
vak Cultureel Kunstzinnige Vorming voor het voortgezet onderwijs, 
is er een speciale kinderexpositiehoek. Hier wordt in overleg met 
de docenten werk tentoongesteld van leerlingen van het basis-
onderwijs in Meppel en omgeving.
In het kader van culturele vorming neemt het Kunsthuis deel aan 
het Cultuurmenu voor het basisonderwijs en het Cultuurtraject voor 
het voortgezet onderwijs. Verder verzorgt Kunsthuis Secretarie 
activiteiten op de zgn. CKV-dagen en ter gelegenheid van 
‘Oktober kindermaand’.

Bereikbaarheid
Kunsthuis Secretarie ligt in het centrum van Meppel. Dat betekent, 
dat u er met openbaar vervoer goed kunt komen en dat u de auto 
in de buurt kwijt kunt op betaalde parkeerplaatsen.
Echter, de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beper-
king wordt begrensd door de noodzaak om trappen te lopen. 

Vrienden
Een aantal inwoners van Meppel en omgeving geven extra steun 
als Vrienden van Kunsthuis Secretarie. Zij worden op de hoogte 
gehouden met een nieuwsbrief en krijgen uitnodigingen voor de 
diverse openingen. 

    openingstijden di t/m zo  13.00 - 17.00 uur
do 10.00 - 17.00 uur
vr 19.00 - 21.00 uur
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Hoofdstraat 22 Meppel
telefoon 0522 850 644
e-mail secretarie@planet.nl
www.kunsthuissecretarie.nl
postadres: Grote Akkerstraat 10
7941 BB  Meppel

 

Kunstuitleen Meppel

De trap naar beneden leidt naar de Kunstuitleen van het CBK.                   
Tijdens de openingstijden op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en 
op zondag van 14.00 tot 16.00 uur is het voor belangstellenden 
vrij toegankelijk. Het CBK Drenthe stelt particulieren en scholen 
in de gelegenheid om voor weinig geld kunst in huis te halen. Al 
vanaf € 3,40 per maand heeft u de keuze uit onze fraaie en ruime 
kunstcollectie, waarin u uiteenlopende stijlen en technieken vindt 
en kunstenaars uit heel Nederland vertegenwoordigd zijn. U mag 
het werk maximaal zes maanden lenen. Eerder ruilen kan altijd. 

Univé Reest Aa en Linde

Aangenaam 

Univé Reest Aa en Linde

185101447 Boekje Meppel A5.indd   1
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Grote Oever 267941 BJ  MeppelPostbus 5017940 AM  Meppel 
T: (0522) 850 360M: 06 22 44 92 81F: (0522) 850 580 

M. Jansenwethouderm.jansen@meppel.nlGrote Oever 267941 BJ  MeppelPostbus 5017940 AM  Meppel

T: (0522) 850 360M: 06 22 14 44 91F: (0522) 850 580www.meppel.nl

Een uniek kookboekje met recepten aangeleverd 

door (oud) inwoners van Nijeveen en omstreken. De 

tekeningen zijn gemaakt door kinderen van CBS De 

Wel en OBS Commissaris Gaarlandt uit Nijeveen.

 
In dit Nijeveens Kookboekje deel 3 vindt u 

‘Het alledaagse menu’. Van eenvoudige tot iets                      

uitgebreidere recepten. Recepten die door de koks 

met veel plezier en succes zijn gemaakt. Zij delen 

dat graag met u. Wij hopen dat u er ook veel plezier 

aan beleeft!  
 
Iedereen die een bijdrage aan dit kookboekje heeft 

geleverd, willen wij heel hartelijk bedanken. U heeft 

het mogelijk gemaakt dat ‘Proef Nijeveen’ tot stand 

is gekomen. De opbrengst van dit unieke exemplaar 

komt ten goede aan SOS Kinderdorpen.

Want ieder kind verdient het om op te groeien in een 

liefdevolle omgeving.

 
SOS kinderdorpen – werkgroep Nijeveen

ISBN NUMMER
978-90-820712-0-7
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Organisatie  
Organisatie  

directeur
Co Berrevoets

adjunct directeur Corine Admiraal
Interne Begeleiders Anneke Binnema (1-4)   Edo de Jong (5-8)

Bouwcoördinatoren Margot Witteveen  (1-4) Linda Stuiver (5-8)
VAkleerkrachten   Gymnasstiek Albert Jan Brinksma  Gerrit Griffioen

Coördinator meerbegaafdheid Carina Troost

Extra 
ondersteuning Hanke Ipenburg       Marleen Stoel

Conciërge
Henk de Lange

2013 - 2014

Vakantierooster                        2013 - 2014

Vakantierooster                        2013 - 2014

herfstvakantie
21-10 t/m 25-10

Kerstvakantie
23-12 t/m 03-01

Voorjaarsvakantie 24-02 t/m 28-02
Paasweekend

18-04 t/m 21-04
Meivakantie

28-04 t/m 07-05
Hemelvaart

29 en 30 mei
Pinksteren

9 en 10 juni
Zomervakantie

07-07 t/m 15-08

Overige vrije momenten/afwijkende schooltijden

Overige vrije momenten/afwijkende schooltijden

vrijdagmiddag 20-12 Alle kinderen vrij
29 januari 2014  (studiedag) Alle kinderen vrij 

vrijdagmiddag 23-05  (sportdag 6, 7 en 8)
onder voorbehoud:   groep 5 vrij 

Maandag 16 juni   (kleuterfeest) Schooltijd kleuters:       van 10 tot 14.00 uur
18 t/m 20 juni     (kampen gr. 7 en 8)       

groep 1 t/m 4 vrij

vrijdagmiddag 4-7 Alle kinderen vrij

Administratie
Sippie Westra

pcbs StadskwartierCatharinastraat 9 en 137941 JD Meppel
0522 251076www.pcbs-stadskwartier.nldirectie@kcstadskwartier.nl

Belangrijke data /       bijzondere aktiviteiten

Belangrijke data /       bijzondere aktiviteiten

Informatieavond/algemene ouderavond
29 augustus 2013

Spreekuurweek 1 14 t/m 17 oktober ’13Kerk- en schooldienst zondag 26 jan. 2014

Spreekuurweek 2 17 t/m 20 feb. 2014
Avondvierdaagse      2 t/m 6 juni 2014

Spreekuurweek 3 23 t/m 26 juni 2014
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Uitnodiging
Kennismaking met Rabobank Meppel-Steenwijkerland

Uitnodigingskaart Friesland Bank_kortere tekst_febr 2013.indd   1
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CONTROLLER & TOOLBODS:

A RANGE OF TOOLBODS CLICK INTO AN AC (POWERED) OR DC (CORDLESS) CONTROLLER

BOOSTERS:
ADD POWER, LIGHT & MUSIC TO ENHANCE YOUR WORKZONE

ACCESSORIES:
ACCESSORY KITS FOR EACH TOOLBOD

STORAGE:
VERSATILE CARRY CABINETS & ADAPTABLE STORAGE SYSTEM

AC

DC

YOUR TAILORED WORKSPACE:

BluCave is a range of modular products comprising of Storage, Boosters, ToolBods, Controllers, and 

Accessories. 

Premium in quality yet affordable in price, each BluCave product compliments the next making the range truly 

unique. Everything clicks into place giving you the flexibility to build an adaptable ‘zone’ that evolves with you. 

Create a professional workshop, a personalised DIY space or even a versatile home storage system. 

The choice is yours; select the products you need or collect the full range!

 

DIGITAL:
ONLINE COMMUNITY WITH BLOGS,

DOWNLOADS, SMART PHONE APPS & MORE

VISIT BLUCAVE.COM TO EXPLORE THE WORKZONE

Brochure Blucave EN.indd   2
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Museum 
De Koloniehof

Een bezoek aan ons museum is een goed startpunt voor een dagje uit.
Begin in onze gezellige koffiekamer of op het zonnige terras en vervolg uw bezoek in de prachtig vormgegeven expositieruimte. Neem daarna een kijkje in onze beeldentuin, de wisselexpositie in het bijgebouw en beleef het koloniegevoel in het compleet ingerichte koloniehuisje en op de voorbeeldakkertjes op ons terrein! Sluit af met een boeiende erfgoedwandeling of –fietstocht langs de monumenten en door de prachtige omringende natuur! Een uniek aanbod van cultuur en natuur ineen. Als u met een groepje of familie bent, kunt u een speciaal arrangement samenstellen met bijvoorbeeld een picknick in de sfeervolle kapschuur op het terrein.

Open Dagje uit

Beleef het unieke verhaal van 
de Maatschappij van Weldadigheid

Noordwolde

Steenwijk

Wilhelminaoord

Eesveen

Wapserveen

Havelte

Frederiksoord

Vledder Wapse

Diever

Nijensleek

Arrangementen
U kunt kiezen uit diverse bestaande arrangementen, maar we stellen ook graag een uitje op maat voor u samen. Wij regelen een picknick op het terrein, fietsen, rondleiding met gids, een lezing… Vraag ernaar en we maken er samen met u een mooie en onvergetelijke “koloniedag” van.

800.000 Kolonisten…
Meer dan 800.000 Nederlanders hebben hun wortels in de koloniën van Weldadigheid. Niet alleen ‘gewone’ mensen, maar ook bekende, zoals Jeltje van Nieuwenhoven, Philip Freriks en Henny van der Most. Veel mensen vinden het leuk om uit te zoeken of en zo ja, hoe ze verbonden zijn met de koloniale historie. De gedigitaliseerde gegevens kunnen worden ingezien in het museum. Deze openbare informatie staat online bij:  www.drenlias.nl

April 
dinsdag t/m zondag 13.00 -  16.30 uur
Mei t/m september
dinsdag t/m zondag  11.00 -  16.30 uur 

Oktober
dinsdag t/m zondag  13.00 -  16.30 uur 

November tot kerst 
donderdag en vrijdag 13.00 - 16.30 uurzaterdag 11.00 - 16.30 uur 

Het museum is buiten deze periode op afspraak open voor groepsarrangementen.

Museumjaarkaarthouders hebben gratis toegang.

Locatie

Contact en meer informatie
Museum de Koloniehof 
Koningin Wilhelminalaan 87
8382 GC  FREDERIKSOORD
0521 382712  
info@dekoloniehof.nl

www.dekoloniehof.nl
www.frederiksoord.nl

Meppeler
      schilders

 
Hoofdstraat 22 Meppel
7941 BB  Meppel
telefoon 0522 850 644
e-mail info@kunsthuissecretarie.nl www.kunsthuissecretarie.nl
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Een eigen glossy…
En dat terwijl we er eigenlijk helemaal niet zo van houden om op de voorgrond te treden. 

Toch hebben we begin dit jaar besloten dat 35 jaar Drukkerij Kleen aanleiding is om aan 

iedereen te laten zien wat we nu doen, voor wie we dat doen en hoe we dat doen. Niet om 

op te scheppen, maar om even stil te staan bij 35 jaar familiebedrijf en u een kijkje in de 

keuken van Kleen te geven…

Misschien kent u ons omdat u ooit uw huwelijkskaart of geboortekaartjes bij ons heeft 

laten drukken. Mogelijk heeft u weleens een poster of flyers besteld voor uw vereniging, 

een brochure laten drukken ter gelegenheid van een jubileum of uw huisstijl bij ons 

laten drukken. Dan weet u wellicht ook dat wij met Drukkerij Kleen gevestigd zijn aan 

de Noteboomstraat, tegenover de ingang van de parkeergarage van winkelcentrum 

De Keyserstroom. 

Maar kent u ons nog helemaal niet, dan is een nadere kennismaking natuurlijk op zijn plaats. 

Drukkerij Kleen bestaat uit vijf vaste medewerkers; de oprichters Henk en Alie Kleen, wij 

als broer en zus en drukker Kornelis. Michel is verantwoordelijk voor de in- en verkoop, de 

ordervoorbereiding en -begeleiding en Marinda neemt alle ontwerp- en opmaakklussen voor 

haar rekening. Henk verzorgt de afwerking en expeditie en Alie verzorgt de administratie en 

onderhoudt het intern klantencontact. Kornelis is al vele jaren onze steun en toeverlaat als 

grafisch vakman in de drukkerij.

Hoewel we ons een drukkerij noemen, hebben we de afgelopen jaren veel meer gedaan 

dan alleen papierwerk. We hebben nu vier takken van sport: ontwerp, druk, print en reclame. 

Op de volgende pagina’s kunt u daar meer over lezen.

We hopen natuurlijk dat u dit magazine met veel plezier leest en dat u ons eens belt als u 

iets nodig heeft dat ontworpen, gedrukt, geprint of bedrukt moet worden. Wanneer u ons 

inschakelt, beloven wij u dat we ons uiterste best doen om u tegen een eerlijke prijs de 

beste kwaliteit te leveren. 

Michel en Marinda Kleen
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Intervos al meer dan 30 jaar vaste partner.

Samen groeien, samen groot worden. Dat is wat Intervos en Kleen met elkaar hebben. 

Al sinds 1980 is Drukkerij Kleen de vaste partner voor Intervos op het gebied van 

drukwerk en ontwerp. Volgens Jan Elso Meerman van Intervos is Kleen hun vaste 

partner als het gaat om briefpapier, enveloppen en visitekaartjes. ‘Daarnaast verzorgt 

Kleen het ontwerp, de druk en het versturen van de mailingen. En tenslotte ontwerpt 

Kleen de lay-out voor onze behangcollecties, zowel de binnen- als de buitenkant en 

de bijbehorende etiketten’, aldus Meerman.

In gesprek met 

Intervos

Dat Kleen en Intervos al meer dan 

dertig jaar aan elkaar verbonden 

zijn, is te danken aan een 

vertegenwoordiger die hoorde 

dat Henk Kleen voor zichzelf ging 

beginnen. Meerman: ‘Die eerste jaren 

heeft Kleen onze behangboeken 

gemaakt, maar tegenwoordig zijn ze 

dus meer bezig met het ontwerpen 

van de lay-out van deze boeken.’

Met de mensen van Drukkerij Kleen 

is het volgens Meerman prettig zaken 

doen. ‘Alles is goed bespreekbaar en 

wordt volgens afspraak uitgevoerd’, 

vertelt hij. ‘Ook belangrijk is dat Kleen 

een goede prijs-kwaliteitverhouding 

kent.’ 

Meerman waardeert daarnaast de 

proactieve houding van de mensen bij 

Kleen. ‘Door de lange samenwerking, 

kent Kleen de filosofie van Intervos 

door en door en snapt men snel welke

richting wij op willen met bepaalde 

ontwerpen. Ik kan wel stellen dat 

meedenken ze niet vreemd is.’

‘Meedenken 
is ze niet vreemd’

Intervos in Steenwijk is een toonaangevende leverancier van wandbekleding 

in de Benelux. Met hun kwalitatief hoogwaardige collecties in behang, vinyl, 

glasweefsel en vlies (non-woven) richt Intervos zich op de totale breedte 

van de professionele wandbekledingsmarkt. Onderscheidend door een ruim 

en divers assortiment, leverbaar in praktisch elke toepassing.

Door de constante ontwikkeling binnen het bedrijf beschikt Intervos over 

ca. 3000 m² bedrijfsruimte met een ruime collectie aan wandbekleding. 

Altijd grote voorraden, direct beschikbaar, zorgen ervoor dat Intervos goede 

logistieke faciliteiten kan garanderen. De ‘just in time’ levering is een 

belangrijke kracht van het bedrijf. Het stelt hen in staat om de markt 

optimaal te kunnen voorzien. Korte communicatielijnen 

en een hecht, enthousiast en vakbekwaam 

team maken Intervos tot een betrouwbare 

en professionele ‘behang’partner.

www.intervos.nl
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Wat is het geheim van een drukkerij die anno 

2013 haar zevende lustrum viert en het nog 

steeds goed doet? Bij Drukkerij Kleen in Meppel 

weten ze na vijfendertig jaar het antwoord op 

deze prangende vraag. Of eigenlijk de drie 

antwoorden. Want volgens de familie Kleen draait 

het om afspraken nakomen, flexibel zijn en je 

uiterste best doen om klanten tevreden te stellen. 

‘We zijn heel trots, 
 maar schreeuwen het niet van de daken’

‘We schatten onze trouwe klanten op 

waarde en dat wordt beloond. Wij 

zeggen dan ook altijd “Doe je zaken 

met Kleen, dan komt het zeker goed”, 

lacht nestor Henk Kleen. Henk startte 

vele jaren geleden het bedrijf door 

een oude drukpers te kopen en deze 

bij zijn zus in de boerderij te zetten. 

Hij nam afscheid van zijn werkgever 

Ten Brink en ging op 1 maart 1978 als 

zelfstandige verder. Een wijs besluit, 

want al snel kwamen de opdrachten 

van alle kanten binnen. ‘Het was een 

vliegende start’, herinnert Henk zich. 

‘Het ging zelfs zo goed dat ook mijn 

vrouw Alie in de zaak kwam.’ 

Na een pand in de Talmastraat te 

hebben gehad, trok het familiebedrijf 

in 1987 in de oude Katholieke school 

aan de Note-

boomstraat 68, 

waar het nu 

nog steeds 

gehuisvest is. 

STANSVorm
Geef uw drukwerk vorm door het 

te laten stansen. 

Stansen geeft uw drukwerk een 

unieke vorm en uitstraling. Met een 

stansmes kan elke vorm volledig naar 

wens worden uitgesneden om onder-

scheidend te zijn in uw drukwerk.

UNIEK Cadeau
Ook voor gepersonaliseerde cadeaus en 
het bedrukken van textiel kunt u bij ons terecht.

KaarTeN OP MAAT
Wij maken kaarten op maat. Uw wensen werken wij uit tot een 

unieke kaart. Ook hebben we een eigen collectie geboortekaarten 

in verschillende stijlen: bloemen en bomen, ruitjes en stippen, 

stoer en retro. 

Tim

www.kleen.nl

www.kleen.nl

w e l k o m

www.kleen.nl
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Dorpsstraat 86  |  7948 BT  Nijeveen

E

memoBLOKS
In onze ogen de meest effectieve 

weggever! Omdat memobloks zo handig 

zijn, belanden ze op het bureau van uw 

klant of relatie, of als boodschappenlijstje 

in de supermarkt. Uw bedrijf blijft dus 

altijd onder de aandacht en dat is precies 

wat u wilt bereiken.

drukkerijkleeng r a f i s c h  v e e l z i j d i g

Drukkerij Kleen  Tel. 0522 255 449

inspirerend bouwen

phbm
Asterweg 19 C4

1031 HL  Amsterdam 
The Netherlands

t   +31(0)20 6693220
f   +31(0)20 4236653

info@phbm.nl
www.phbm.nl

Kolderveen 50    7948 NK Nijeveen    M 06 - 54 93 76 21    T 0522 - 49 13 78   

F 0522 - 49 28 47    E info@loonbedrijf-altena.nl    I www.loonbedrijf-altena.nl

FIAD Incasso • Postbus 51 • 7940 AB Meppel

e info@fiadincasso.nl • t 0522 - 246 186 • f 0522 - 246 316

fiadincasso.nl 

efm onderlinge schepenverzekering u.a.
Blankenstein 150 • 7943 PE Meppel
Postbus 333 • 7940 AH Meppel
tel. 0522 24 36 00 • fax 0522 24 36 99
www.efm.nl • info@efm.nl

efm verzekeringen is opgericht in 1999 als voortzetting van de Eensgezindheid, opgericht in 1882 en de Friesche Maatschappij, opgericht in 1837

- melk
- boter
- brood
- aardappelen
- broccoli
- appels
- bananen

● a s s u r a n t i ë n
● h y p o t h e k e n

● p e n s i o e n e n
● f i n a n c i ë l e  d i e n s t e n

Nijverheidsweg 15, 7948 NE Nijeveen
Postbus 126, 7940 AC MeppelT: (0522) 49 00 94   F: (0522) 49 25 50

www.faberadviseurs.nl, info@faberadviseurs.nl

HUISSTIJLPAPIER
Het papier dat wij voor uw huisstijl 

gebruiken is houtvrij en heeft het 

FSC Mix Credit keurmerk.

rINgBANDEN
Voor archivering, ter promotie, als 

polismap; uw eigen bedrukte ringband, 

een echte eyecatcher!

DYKADYK
A

D
Y
K
A

D
Y
K
A

D

YK
A

DYKA

DYK
A

D
Y
K
A

D
Y
KA

DYKA

KUNSTSTOF LEIDINGSYSTEMEN

Montage

figuur 2

Maximale hart op hart afstand ophangband 

t.b.v. fundering

Breedte Ophangband

Diameter buis 30 mm 40 mm 50 mm

110 0,6 0,8 1,0

125 0,6 0,8 1,0

160 - 0,8 1,0

200 - - 1,0

H.O.H. afstand in (m)

BLUCAVE.COM

EVERYTHING CLICKS INTO PLACE

pitborda4.pdf   1   03-09-13   15:16

Kleen 35 jaar | 6

Tropenjaren

Het waren tropenjaren in de jaren 

tachtig en negentig voor Alie en 

Henk. Alie: ‘Als de kinderen naar bed 

gingen, dan gingen wij tot diep in de 

nacht door. We maakten in die tijd 

veel clubbladen. Het insteken deden 

we vaak samen en als de nood hoog 

was, kwamen zelfs mijn ouders ons 

helpen. Ik herinner me met name het 

boekje van de Nierstichting dat we zes 

keer per jaar maakten. Dan moesten 

we etiketten plakken, bundelen en 

verzenden, tienduizenden stuks. Maar 

het lukte altijd om ze op tijd af te 

krijgen. Als we wat beloofden, zetten 

we alles op alles om onze afspraken 

na te komen en dat hebben onze 

kinderen net zo.’

Veel veranderd

Toch is in de 

loop der tijd veel 

veranderd bij 

Drukkerij Kleen. 

Zo kwam in 1991 

zoon Michel in het 

bedrijf en volgde 

zeven jaar later 

dochter Marinda. 

De twee leiden 

nu samen het 

familiebedrijf.

Ook werd in 1996 Drukkerij Van 

Kerkvoorde en Hollander in Steenwijk 

overgenomen. Henk: ‘Ineens kregen 

we er vijf man personeel bij. Toen 

hebben we de productie naar Steenwijk 

verplaatst. Na zo’n vier jaar moest 

besloten worden of de huur van het 

pand verlengd werd of niet. We hebben 

besloten om de gehele productie toch 

maar weer naar Meppel te halen. 

Gevolg is wel dat we nog steeds veel 

klanten in Steenwijk hebben.’

Voorrecht

Henk en Alie zijn anno 2013 nog 

wekelijks in de zaak te vinden. Alie 

verzorgt de administratie en Henk 

verzorgt de afwerking en expeditie. 

Beiden vinden het een voorrecht om 

samen met hun kinderen te mogen 

werken. Alie: ‘Het is geweldig om 

met je kinderen te kunnen werken. 

We komen elkaar weliswaar dagelijks 

tegen, maar zitten niet op elkaars 

lip. En we zijn heel trots op ze, maar 

schreeuwen het niet van de daken. 

Het was ook nooit zo dat ze in het 

bedrijf moésten. Als ze niet gewild 

hadden, was dat absoluut geen ramp 

geweest. Het is echt hun keuze om 

het bedrijf voort te zetten.’ 
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Annerie Kremer werkt naar eigen zeggen bijzonder prettig samen met de mensen 

van Kleen. ‘Kleen verzorgt voor mijn bedrijf het rouwdrukwerk’, vertelt ze. ‘Zodra de 

familie een rouwkaart (meestal zelf ontworpen) heeft, regelt Kleen al het drukwerk. 

Het gaat dan om herinneringskaarten, dankbetuigingen, afbeeldingen en teksten in 

folieprint voor op de kist. Eigenlijk al mijn eigen drukwerk gaat naar Kleen. Ik werk al 

sinds 2006 met hen samen. Ik heb indertijd voor hen gekozen vanwege de zeer goede 

kwaliteit van het drukwerk. Daarnaast zijn ze flexibel en denken ze altijd goed mee in 

de ontwerpen.’

In gesprek met 

Annerie Kremer

Het is dus de kwaliteit die voor Kremer 

doorslaggevend was in haar keuze 

voor Kleen. ‘Het gaat bij hen echt om 

hoogwaardige kwaliteit’, meent ze.  

‘Ze stellen hoge eisen aan hun eigen 

werk en dat werkt perfect, omdat ik 

dit zelf ook heb. Daarnaast leveren 

ze mij altijd een goede service en 

daardoor ook de familie. In mijn 

werk komen de rouwkaarten altijd 

onverwacht. En daar participeren 

zij goed in.’ Hoewel Kremer de 

prijs van minder belang vindt, is 

zij erg te spreken over de prijs-

kwaliteitverhouding bij Kleen. 

‘Deze is gewoon goed. Ze zijn niet 

de goedkoopste, maar je weet 

wat je krijgt en dat is voor mij veel 

belangrijker.’

 

Door haar jarenlange ervaring met 

Drukkerij Kleen, kan Kremer ook 

goed aangeven wat haar aanspreekt 

in het team. ‘Je merkt dat het een 

familiebedrijf is en de samenwerking 

en onderling overleg daardoor 

optimaal is. Ik kan wel zeggen dat het 

een klein maar gedreven team is. Wat 

me daarin bevalt zijn de korte lijnen 

en goede afspraken. 

Het netwerken en zichzelf profileren 

als een uitmuntende drukkerij kan 

beter. Zij mogen best laten zien dat ze 

er zijn en dat ze trots zijn op hun werk 

en hun bedrijf!’

‘Het is een klein, 
maar gedreven team’

Annerie Kremer Uitvaartzorg is een zelfstandige uitvaartonderneming in Meppel 

en omgeving. Het bedrijf biedt professionele en vakkundige begeleiding en 

ondersteuning bij het begeleiden, adviseren en regelen van een afscheid.

Annerie Kremer werkt niet met een standaard draaiboek. Elke voorbereiding en 

uitvoering van het afscheid nemen is uniek. De wijze waarop het afscheid wordt 

vormgegeven bepaalt de klant. Graag reikt Annerie Kremer de mogelijkheden aan. 

Na het overlijden van een dierbare is er dagelijks contact. Tijdens deze hectische 

dagen bespreekt Annerie Kremer per dag wat er geregeld en beslist moet worden. 

Hierdoor is er voldoende gelegenheid om in rust en zonder tijdsdruk afscheid te 

nemen van een dierbare.

www.kremeruitvaartzorg.nl 
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www.kleen.nl

Nieuwsbrief Museum De Koloniehof

Frederiksoord 2013

Koningin Wilhelminalaan 87

8382 GC Frederiksoord

Telefoon 0521-382712

info@dekoloniehof.nl   www.dekoloniehof.nl

Nieuwsbrief Museum De Koloniehof  
Frederiksoord 2013

Openingstijden 2013:

Museum

Speciaal geopend in de maand 

maart dagelijks van 13.00 – 16.00 uur

Vanaf 1 april t/m 31 oktober

op dinsdag t/m zondag:

april    13.00 – 16.30 uur

mei t/m september 11.00 – 16.30 uur

oktober   13.00 – 16.30 uur

Tweede Paasdag 13.00 – 16.30 uur

Tweede Pinksterdag 11.00 – 16.30 uur

Vanaf 1 november tot Kerst 

op donderdag t/m zaterdag:

donderdag/vrijdag  13.00 – 16.30 uur

zaterdag  11.00 – 16.30 uur 

 
Vanaf Kerst tot 1 april gesloten.  

Toegangsprijzen Museum

Volwassenen  € 5,00

Kinderen  € 2,50 (4-12 jaar)

65+   € 4,50

Groepen  € 4,00 (vanaf 20 p.)

MJK    geldig

Kolonie 
Zomermarkt
Zondag 4 augustus

De 25e Koloniemarkt!! 

Een mijlpaal!

De markt vindt plaats op het terrein van het 

museum en is geopend van 11.00 – 17.00 uur.

Een zeer divers aanbod met o.a. ambachtelijke 

artikelen, huis- en tuindecoraties en 

streekproducten. Diverse demonstraties op het 

kunstplein en in de ambachtshoek en  overige 

randactiviteiten.

4

1

Medewerkers

De medewerkers in 2013 zijn: Tineke Brinkman, 

Hilda Groen, Trijntje Potiek en Inge Westerhof en 

weekend/vakantiemedewerksters Renee van Selm 

en Alida Dusselaar.

STEM 
op Museum de Koloniehof

Het kan nog tot en met 1 april!

Museum de Koloniehof is uit vele tientallen musea 

samen met drie andere kandidaten genomineerd 

voor de landelijke BankGiro Loterij Museumprijs 

2013: de belangrijkste prijs in museumland. Een 

prachtige blijk van waardering en een fantastisch 

compliment. We zijn dan ook geweldig trots!

Maar dit kunnen we niet alleen: we hebben 

uw stem nodig om als winnaar uit de bus te 

komen. Want de Museumprijs is een publieksprijs. 

We willen graag de prijs van 100.000 euro winnen.

Hiermee kunnen we een hoognodige uitbreiding 

aan ons museum realiseren en een lesvervangend 

educatief programma over armoede ontwikkelen 

voor basisschoolleerlingen.

We roepen u en uw 

achterban op om uw stem 

uit te brengen via:
www.museumprijs.nl/museumdekoloniehof

www.dekoloniehof.nl

info@dekoloniehof.nl

Agenda 2013

Zondag 31 maart en maandag 1 april

Pasen
Het Museum is eerste en 

tweede Paasdag geopend van 

13.00 – 16.30 uur.

Tweede Paasdag 1 april

Open huis bij ‘de Weefplaats’

(naast het museum, voorheen Quiltservice)

13.00 – 16.30 uur

Demonstratie zijde schilderen en uitleg over de 

diverse technieken en werkwijze

Zaterdag 6 en zondag 7 april

Museumweekend
Thema: Doe een museum!

‘De verhalenwandeling’

Onze gidsen nemen u mee op een fraaie wandel 

route door de Koloniën van Weldadigheid waar op 

diverse locaties korte verhalen zijn te beluisteren. 

Op zaterdag en zondag.

Start: 13.30 uur in Museum De Koloniehof

Zaterdag 20 april

Opening Beeldentuin

Expositie: ‘Luchtkastelen’

Op toepasselijke wijze vindt de opening van de 

nieuwe expositie plaats om 11.00 uur.

De Beeldentuin wordt vervolgens officieel 

opengesteld voor het publiek. 

De deelnemende kunstenaars zullen hierbij 

aanwezig zijn.

De expositie ‘Luchtkastelen’ is te bezichtigen t/m 

31 oktober 2013 op dinsdag t/m zondag tijdens de 

openingsuren van het museum.

Zondag 26 mei

Koloniedag 2013
Frederiksoord 10.00 – 17.00 uur

Thema: bewoningsgeschiedenis in kaart

De Koloniedag in Frederiksoord. 

De bewoningsgeschiedenis staat centraal.

Een groot aanbod in activiteiten op diverse locaties: 

lezingen, rondritten, presentaties, kinderactiviteiten, 

informatiestands en nog veel meer. Basislocatie is het 

Inforium aan de Majoor van Swietenlaan. 

Zondag 24 november

Kolonie Wintermarkt

nieuwe opzet!

De Kolonie Wintermarkt  krijgt een nieuw jasje.

Het buitenevenement gaat plaatsvinden op het terrein 

van de Koloniehof of ………… !!!

Blijf onze berichtgevingen hierover volgen op de 

website, het wordt een bijzondere markt!

Het evenement staat in het teken van de feestdagen, 

de Maatschappij van Weldadigheid en straalt 

‘Koloniesfeer’ uit.

Met bovenstaande ingrediënten, stands en leuke 

activiteiten gaan we ervoor om er een prachtig 

evenement van te maken.

Straatman
Advies & Training

Frank Straatman

Valeriaan 106 | 7944 NX  Meppel | 06 53 49 45 02

straatman@icloud.com

Typograaf

Henkie

ja
ar

drukkerijkleeno f f s e t -  e n  d i g i t a a l d r u kv a n  c o n c e p t  t o t  a f w e r k i n g

Henk Kleen, oprichter van Drukkerij Kleen, is 65 jaar geworden. Geen reden om te stoppen, maar om eens flink uit te pakken!

korting
Henkie geeft het weg!65 eu

ro

Noteboomstraat 68
7941 XA  Meppel

bij besteding boven de 250,00 euro excl. btw

15%korting
bij besteding onder de 250,00 euro excl. btw
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drukkerij@kleen.nl
www.kleen.nl

Eylis Deskundigheidsbevordering, 
trainingen, coaching 

en supervisie

Anneke Slagter
docent gezondheidszorgverpleegkundig specialist GGZsociaal psychiatrisch verpleegkundige

Plutostraat 14
9405 PG Assen

06 52 16 58 08
annekeslagter@eylis.nl

www.eylis.nl

Enjoy your life in stabilit
yEylis HIAB

Ervaring met elke oplossing

Hesselingen 42, 7944 HR  Meppel

Postbus 1086, 7940 KB Meppel 

tel. +31 522 253831

fax +31 522 260983

www.cargotec.com

www.hiab.nl

Reiningingsdemodagen 2013

Dak kraan

• Zeer korte cyclustijd

• Kort en wendbaar voertuig

•  Semi automaat

• Eenvoud in gebruik

• Zeer veilig in gebruik

Noviteit Kraan en haakarm, oplegger

• Multifunctioneel

• Hoog laadvermogen

•  Trekker en Trailer  

afzonderlijk vervangbaar

• Winterdienst

• Zeer wendbaar

Alie

65 jaarAlie Kleen
Woldstraat 80  |  7941 LL  Meppel  |  Telefoon 0522 25 98 77

Met de komst van Marinda Kleen in het familiebedrijf, in 1998, 

werd de ontwerp- en opmaaktak uitgebreid bij Drukkerij Kleen. 

Marinda volgde het Grafisch Lyceum en is sindsdien mede-

verantwoordelijk voor de vormgeving en lay-out van o.a. huisstijlen, 

magazines, folders en kaarten.   

Ontwerp en opmaak

Marinda: ‘Het is de kunst om voor elke klant 

iets unieks te ontwerpen. Je kijkt natuurlijk 

naar de wensen en eisen, maar daarnaast 

kijk ik ook heel goed naar de klant zelf. Wat 

past bij hem of haar of zijn bedrijf. 

Ik vind het een geweldige uitdaging om elke 

keer weer creatief aan de slag te gaan en 

met iets bijzonders voor de dag te komen.’

Drukkerij Kleen heeft alles in huis om het 

druk- of printwerk perfect tot leven te laten 

komen. Marinda: ‘Het is natuurlijk helemaal 

bijzonder dat ik mijn ontwerpen ook in eigen 

huis uitgevoerd zie worden. Of het nu gaat 

om een visitekaartje of een brochure, ik ben 

elke keer weer blij als de klant tevreden is 

met het eindresultaat. Dat is elke dag mijn 

streven!’

Kleen is de ideale partner voor bedrijven 

die een boodschap te verkondigen hebben. 

Van concept tot afwerking, alles is bij Kleen 

in huis. 

Marinda: ‘We ondersteunen onze klanten 

door, indien gewenst, het totale proces voor 

hen te verzorgen. Dat betekent dat we om 

de tafel gaan en samen een mooi concept 

bedenken. Het ontwerp, de teksten en 

fotografie nemen we voor onze rekening 

en we kunnen zelfs websites verzorgen. We 

zoeken de beste partners bij elkaar voor 

het mooiste eindresultaat, zodat de klant 

eenheid in zijn huisstijl krijgt.’

Samen maken we 
er iets moois van…

Ontwerpwerk:

V isitekaartje

Briefpapier

Envelop

Folder/brochure

F lyer  

Website

Magazine   

Poster

Rouwkaart

Geboortekaartje

Trouwkaart

Uitnodiging

Mailing   etc.

‘Een uitdaging 

om met iets 
bijzonders voor 

de dag te komen’
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Zij drukken voor ons de complete 

huisstijl, van briefpapier, enveloppen 

tot visitekaartjes, maar ook de 

kalenders die we aan het begin van 

het schooljaar uitdelen. Verder denken 

ze mee over het ontwerp van de 

kerstkaarten, die ze daarna natuurlijk 

ook drukken. Tot vorig jaar drukten 

ze het ouderbulletin voor ons, een 

prachtig glossy magazine, dat nu 

digitaal uitgegeven wordt.’

Angelica Rozema, directiesecretaresse bij de 

christelijke schoolgemeenschap Dingstede in Meppel, 

steekt haar enthousiasme over Kleen niet onder stoelen 

of banken. ‘Wij werken al heel veel jaren samen met 

hen. Ikzelf al tien jaar, maar ook voor mijn tijd was 

Kleen al in beeld. 

In gesprek met 

CSG Dingstede

‘Gewoon geweldig 
 om met hen 
 samen te werken’

CSg dingstede daagt leerlingen uit

CSG Dingstede is een open christelijke school, die haar 1250 leerlingen en 

120 medewerkers uitdaagt iets te ‘doen’ met hun talenten. CSG Dingstede 

spant zich in om, afgestemd op interesses en ambities van leerlingen en 

ontwikkelingen in de samenleving, nieuw onderwijsaanbod aan te bieden. 

Naast de afdelingen atheneum, havo en mavo biedt de school ook iets 

bijzonders, namelijk het Technasium en Cambridge English en wellicht in 

de toekomst het Entreprenasium. Maar daar houdt het niet mee op. Er zijn 

veel extra’s die het leren verrijken, gemakkelijker en ook leuker maken. 

Bijvoorbeeld maatschappelijke stage, internationalisering, Mission Olympic, 

podiumavond, MEP (Model European Parlement). Kortom, op CSG Dingstede 

bieden we niet alleen theorie, maar laten we ook de praktijk proeven.

www.dingstede.nl 

Angelica heeft op sommige momenten 

in het schooljaar wekelijks contact met 

de mensen van Kleen. ‘En dat verloopt 

altijd prima’, zo licht ze toe. ‘Nooit 

is iets teveel en alles is op tijd klaar. 

Mocht er toch eens iets misgegaan zijn, 

wordt dat prima opgelost. Het is dus 

werkelijk plezierig samenwerken.’

Wat Angelica aantrekt in Kleen, is 

met name dat het een kleinschalig 

familiebedrijf is. ‘En natuurlijk dat het in 

Meppel gehuisvest is. We doen vanuit 

onze maatschappelijke betrokkenheid 

het liefst zaken met lokale bedrijven. 

Dat betekent dat je korte lijnen hebt 

en dat zaken snel geregeld kunnen 

worden. Ook de betrokkenheid is dan 

veel groter. Dat geldt zeker ook bij 

Kleen.’

Kleen en FSC®

Omdat wij een bijdrage willen leveren aan 

goed bosbeheer zijn wij FSC-gecertificeerd. 

Dit is een belangrijk consumentenkeurmerk 

dat gecontroleerde bosbouw op 

ecologische, economische en sociale 

grondslagen voorstaat. Het keurmerk 

wordt pas toegekend aan een product 

wanneer alle opeenvolgende bedrijven in 

de handelsketen deze certificering dragen. 

Met onze FSC-certificering voldoen wij als 

ketenpartner aan alle eisen om producten 

te leveren die voortkomen uit verantwoord 

bosbeheer.

Wij hebben de chain of custody vereisten 

van dit certificaat geïmplementeerd en 

onderhouden deze in overeenstemming 

met de betreffende standaarden.

Dit betekent ook dat ons drukwerk 

desgewenst van het FSC-logo kan worden 

voorzien. Daaraan moeten verstrekkers 

van het keurmerk wel eerst hun 

goedkeuring verlenen.

Deze aanvraag 

verzorgen wij 

graag voor u. 

Bezoekadres:Gerard Doustraat 13
7944 HD Meppel

Postadres:
Postbus 119

7940 AC Meppel
Telefoon algemeen:

0522 - 700 500
Telefoon meldkamer: 

0522 - 700 600

E-mail:
info@dingstede.nl

Internet:
www.dingstede.nl

Speciaal aanbod:
Technasium

Cambridge English

Christelijke schoolgemeenschap voor stad en regio met afdelingen atheneum, havo, mavo13‘141313
Voor jou e 11De scho 1111111111111141411
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‘Er gaat niets boven
 ambachtelijk drukwerk’

kleen 35 jaar.indd   1 27-05-13   17:04

Druk en 
afwerking
De naam zegt het al: Drukkerij Kleen heeft al 35 jaar ervaring in het 

ambachtelijke drukwerk. Drukkerij Kleen startte in 1978 met haar 

drukkerij en zag het familiebedrijf in de afgelopen jaren uitgroeien 

tot een volwaardige drukkerij met vele klanten in de particuliere en 

zakelijke markt. Het drukkersvak wordt als geen ander beheerst door 

onze ervaren drukker Kornelis Meesters. Hij doet niets liever dan aan 

de drukpers staan om mooi drukwerk te produceren. ‘Er gaat niets 

boven ambachtelijk drukwerk’, is zijn credo.

Michel Kleen: ‘Echt mooi drukwerk is het 

resultaat van vakmanschap. Daar wordt 

aandacht aan besteed; eigenlijk is het het 

mooiste dat er is. Ik kan tranen in mijn 

ogen krijgen van écht mooi drukwerk. Het 

is prachtig om iets te creëren, iets te maken 

waar liefde en aandacht in zit. Ik zou nooit 

meer anders willen.’ Ook Marinda Kleen is 

een liefhebber van conventioneel drukwerk. 

‘Maar wij leggen de lat dan ook wel erg 

hoog’, glimlacht ze bijna verontschuldigend. 

‘We zijn heel kritisch en nauwkeurig. We 

willen het zo maken, dat we er zelf trots 

op zijn. Is dat niet het geval, dan gaat 

het niet naar de klant. Wij nemen 

geen genoegen met ietsje 

minder: het moet perfect 

zijn.’

Klein of groot

‘Drukwerk omvat 

veel meer dan 

alleen het 

drukken met een 

drukpers’, zo 

legt Michel uit. 

‘Het is een heel 

proces, waar ook 

het stansen, rillen, 

brocheren, vouwen, lamineren, naaien en 

nieten uiteindelijk aan te pas komt. Wij 

doen namelijk ook de complete afwerking 

in eigen huis en zelfs de handling als de 

klant dat wil. Het mooie bij ons is, dat we 

alles vanaf ontwerp tot aan het verzenden 

voor de klant uit handen (kunnen) nemen. 

Maar men kan ook bij ons terecht voor 

alleen het laten drukken van bijvoorbeeld 

visitekaartjes. Geen klus is te klein of te 

groot voor ons.’

Voorraadbeheer

Door de decennia heen is er weinig te 

noemen dat Kleen niet gedrukt heeft. 

Michel: ‘Menukaarten, brochures, 

tijdschriften, briefpapier, waaiers, posters 

en nog veel meer verlaten hier wekelijks 

onze drukkerij. Daarnaast hebben we 

voor onze klanten de mogelijkheid tot 

voorraadbeheer. Dat heeft als voordeel 

dat de klant geen grote partijen drukwerk 

hoeft te plaatsen in het magazijn, maar 

dat wij dat voor hem doen. Wanneer 

hij dan plotseling een mailing de deur 

uit wil doen, kan dat à la minute. Hij 

grijpt dan nooit mis naar bijvoorbeeld 

briefpapier en enveloppen. Wel zo 

gemakkelijk…’ 

Steun en toeverlaat Kornelis Meesters

Kornelis Meesters zorgt ervoor dat al het druk- en printwerk op tijd en in goede staat de 

drukkerij verlaat. Hij werkt sinds 2005 bij Kleen en gaat elke dag met plezier naar zijn 

werk. ‘Ik vind het leuk om iets te maken dat niet iedereen kan’, licht hij toe. ‘Het mooist 

vind ik het offsetdrukken, dat is nog echt een ambacht. Ik werk graag aan de pers en 

de HCA. We werken hier bij Kleen met een volautomatische Ryobi vierkleurenpers. Door 

middel van een touchscreen kan ik het druktechnische gedeelte aansturen. De HCA, een 

volledig gereviseerde oude Heidelberg boekdrukmachine, gebruiken we nog voor het 

stansen, nummeren en rillen. Ik houd van het veelzijdige werk in een drukkerij. De dagen 

vliegen voorbij.’

Muziekje aan
Kornelis werkt 36 uur per week, verdeeld over vier dagen. Weer of geen weer, Kornelis 

fietst dan van Staphorst naar Meppel. Elke vrijdag is hij vrij en staat dan paraat voor zijn 

dochters Suzanne van elf en Leonie van negen. ’s Avonds is hij af en toe aan het werk als 

ober bij Zaal Spoorzicht. ‘Dat vind ik ook prachtig om te doen’, glimlacht hij. ‘Dan geniet 

ik van het contact met de mensen. Bij Kleen werk ik meestal in mijn eentje en ook daar 

houd ik van. Lekker een muziekje aan en mooie dingen maken. Ik heb ook ontzettend 

veel zin in alle nieuwe producten die we maken, van spandoeken tot gevelbelettering. 

Dit is weer een mooie uitdaging!’
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Tom Boerema van efm gaat voor kwaliteit en service.

‘Als we iets doen, doen we het goed. Dus dat betekent dat we ook investeren 

in kwalitatief goed drukwerk voor onze klanten.’ Directeur Tom Boerema van 

scheepsverzekeraar efm uit Meppel is al sinds jaar en dag blij met de relatie met 

Drukkerij Kleen. 

In gesprek met 

efm scheepsverzekeringen

‘We hebben niet heel veel contact, 

maar dat hoeft ook niet als alles goed 

verloopt’, vertelt hij vanuit het pas 

verbouwde pand op Blankenstein. 

‘Kleen levert ons al het drukwerk van 

visitekaartjes en presentatiemappen 

tot magazines en flyers. Daarnaast 

doen ze voor ons het voorraadbeheer 

van bijvoorbeeld enveloppen en 

briefpapier. Wij hebben nog wel eens 

dat we snel een mailing de deur uit 

moeten doen en dan is het fijn om te 

weten dat dat à la minute kan, omdat 

er voldoende voorraad bij Kleen staat. 

Het is dan ook een voordeel dat Kleen 

hier in Meppel zit, want daardoor 

kunnen we nóg sneller schakelen.’

Kleen verzorgt tweemaal per jaar 

het magazine efm Info dat naar vele 

duizenden deelgenoten, verzekerden 

en relaties van de onderlinge per 

post wordt gestuurd. Kleen regelt 

niet alleen de druk, maar tevens 

de complete handling van deze 

klus. Boerema: ‘Dat bespaart onze 

medewerkers tijd en dus geld en we 

weten dat het altijd goed gebeurt. Dat 

geeft ons dus rust.’

Boerema wil nog toevoegen dat 

het extra prettig is dat Kleen het 

totaalpakket aan druk- en printwerk 

voor haar rekening kan nemen. 

‘Op die manier hoeven we niet met 

verschillende partijen te schakelen en 

krijgen we dus ook nooit kleurverschil

in onze huisstijl. Voor een onderlinge 

die bijzonder hecht aan kwaliteit en 

service, is dat ontzettend belangrijk. Je 

huisstijl is je visitekaartje en die dient 

zo goed mogelijk uit te stralen waar je 

voor staat en gaat.’

‘Bij Kleen zit het 
gewoon altijd goed’

Scheepsverzekeraar efm is een echte onderlinge en dat betekent dat 

men de hoogste kwaliteit voor de laagste premie biedt. De onderlinge 

mag immers geen winst maken… Maar efm gaat als specialist in 

scheepsverzekeringen een stukje verder dan andere verzekeraars. 

Tom Boerema: ‘Bij ons krijgen klanten altijd persoonlijk advies door 

vakkundige medewerkers. Bijzonder is ook dat wij 24 uur per dag en 365 

dagen per jaar bereikbaar zijn. Dit betekent dat onze klanten kunnen 

rekenen op een snelle en professionele schadeafhandeling. Als watersporter 

zit je voor je rust en plezier op het water. En die rust krijg je ook als je weet 

dat je goed verzekerd bent. Efm biedt simpelweg de beste verzekering voor 

je boot of schip. Zowel voor particulieren als beroepsvaart.’ 

www.efm.nl
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Uitnodiging

Symposiumenvelop_juni 2013.indd   1

9-8-2013   10:03:49

Bedrijf
Contactpersoon

Adres
Postcode Woonplaats

Met behulp van een transfersysteem is het mogelijk om vanaf 

één exemplaar op vele materialen een bedrukking aan te brengen. 

Fullcolour, enkele kleuren, zwart-wit, logo’s en foto’s, alles is mogelijk. 

O.a. voor textiel, hout, kunststoffen, karton, keramiek, kaarsen, glas, 

leer, metaal.

Transfer
 bedrukking

Print
Tijden veranderen, dat weet u als geen ander. Wilt u profiteren 

van alle nieuwe technieken en niet teveel betalen? Wilt u kunnen 

beschikken over wat kleinere hoeveelheden drukwerk?

en de levertijd kunnen wij de klant 

adviseren wat voor hem of haar de 

beste keus is.’

Papierkeuze 

Printen met de kennis van drukken 

geeft een mooier beeld. 

‘Voor kwaliteitprints moet men echt 

bij ons zijn. Wij hebben al 35 jaar 

kennis van drukken… Niet alleen 

op standaard printerpapier, maar op 

dezelfde papiersoorten als waarop 

gedrukt wordt. Dat betekent hetzelfde 

dikke visitekaartjeskarton en hetzelfde 

glossy magazinepapier.’

Digitaal drukwerk is voordelig bij 

kleine oplagen doordat er nauwelijks 

opstartkosten zijn. Michel: ‘Digitaal 

drukken is tevens dé oplossing voor 

mensen die snel hun drukwerk in huis 

willen hebben. Maar ook voor het 

personaliseren van het drukwerk kan 

men bij ons prima terecht.’

Gepersonaliseerd drukwerk 

U wilt optimaal bij uw doelgroep 

onder de aandacht komen? Dan is 

de inzet van een gepersonaliseerde 

folder of mailing bij uitstek de manier 

om met hen in contact te komen. We 

noemen dit ook wel een direct-mail. 

U hoeft alleen een adressenbestand 

aan te leveren in bijvoorbeeld excel 

van de (potentiële) klanten die u wilt 

benaderen. Kleen kan vervolgens 

zorgen voor een creatief ontwerp van 

de folder of kaart en tevens de naam 

van de ontvanger toevoegen. Dat is 

wel zo persoonlijk en wanneer uw 

klant bij naam wordt aangesproken, 

verhoogt dat de attentiewaarde 

aanmerkelijk. Wij kunnen het 

gehele direct-mail traject voor u 

verzorgen. Van ontwerp tot druk en 

zelfs handling en verzending.

Michel Kleen: ‘Kies dan voor het 

professionele printwerk bij Drukkerij Kleen.  

Voor kleine oplagen tot 1.000 stuks, is dit 

vaak een goede keus. 

Het printwerk anno 2013 is praktisch niet 

van drukwerk te onderscheiden en wij 

hebben geïnvesteerd in het beste 

digitale fullcolour productiesysteem voor 

een optimaal resultaat.’

Offsetdruk en digitaaldruk, oftewel printen, 

vullen elkaar goed aan. Michel: ‘In één 

order kunnen zelfs digitaal- en offsetdruk 

voorkomen. Afhankelijk van de oplage 

Print vaak niet van  druk te onderscheiden

Iets moois...

Een gouden ring met opaal, of zilver met citrien. Een 

halsketting met diepblauwe lapis lazuli, of zwartwitte onyx. 

Zomaar een greep uit onze nieuwste ontwerpen, die wij u 

graag tonen tijdens onze Open Atelierdagen. 

Kom vrijblijvend langs voor een rondje langs onze 

vitrinekasten. Misschien ziet u iets moois voor uzelf... 

 

Openingstijden

vrijdag 18 oktober: 

van 14.00 tot 21.00 uur

zaterdag en zondag 19 en 20 oktober: 

van 11.00 tot 18.00 uur

 

Laat u inspireren en adviseren. De koffie staat klaar. 

U bent van harte welkom. NB: Tijdens de Open Dagen zijn 

er diverse mooie aanbiedingen in het atelier!

 
Tot ziens,

Lyanne en William Wold

atelier: De Protter 2 | 8502 DG Joure | 0513-418053 | info@lyam.nl | www.lyam.nl 

open: vrijdags 14-18 en 19-21 uur, andere dagen op afspraak

Postbus 53 | 8500 AB Joure

opendag2013.indd   2

25-9-2013   16:17:57

VerhuisberichtVanaf 16 september 2013 werken we vanuit onze nieuwe locatie aan de Waalhaven OZ 123 en zijn we bereikbaar op: +31 (0)10 29 46 795

Met vriendelijke groet,Het Hiab team

Karel Prins
Bedrijfsleider
+31 (0)10 29 46 796
+31 (0)6 10 89 34 35karel.prins@cargotec.com

Dingeman Ooms
Chef werkplaats
+31 (0)10 29 46 797
dingeman.ooms@cargotec.com

Yolanda Zonderop
Magazijn
+31 (0)10 29 46 795
yolanda.zonderop@cargotec.com

Dennis Boot
Rayon manager
+31 (0)6 20 41 33 68dennis.boot@cargotec.com

HIAB Rotterdam gaat verhuizen!
Nieuw adres  

www.hiab.nl
Waalhaven OZ 123  
3087 BM  Rotterdam  

Tel. +31 10 29 46 795 
Fax +31 10 29 46 799

Vanaf 16 september

Open Dagen 18, 19 en 20 oktober 

opendag2013.indd   1

25-9-2013   16:17:42

Bedrijf

Titel Voornaam Achternaam

Adres

Postcode  Plaats

Bedrijf

Contactpersoon
Adres

Postcode Woonplaats

Symposium ‘Uw vermogen in uitdagende tijden’
 Uitnodiging

Symposiumkaart Vermogen.indd   1

6-8-2013   11:29:48



Kleen 35 jaar | 21Kleen 35 jaar | 20

‘Werkelijk alles is 
met ze te bespreken’

Studio Eigen Merk, dat wordt gerund door Marije 

Luten uit Meppel, werkt graag samen met Kleen. 

‘Ik besteed veel van mijn drukwerk uit aan Kleen, 

zowel offset als digitaal drukwerk’, vertelt ze. ‘In het 

verleden heb ik bij een reclamebureau gewerkt dat 

ook werk aan hen uitbesteedde. Later werkte ik bij 

een architectenbureau waar dat is voortgezet en nu 

ben ik alweer twee jaar voor mezelf bezig en werk ik 

nog steeds graag met hen samen.’

In gesprek met 

Marije Luten

Volgens Marije is het fijn samenwerken 

met Kleen omdat de kwaliteit altijd 

goed is. ‘Het zijn echte vakmensen, ze 

denken goed mee, leveren snel en ook 

de prijs-kwaliteitverhouding is goed. 

Ik heb veel vertrouwen in hen en hun 

bedrijf en er is wel een leuke klik. Dat 

is niet het belangrijkste natuurlijk, 

maar dat maakt de samenwerking 

wel fijner. Marije waardeert ook de 

flexibiliteit die bij Kleen aanwezig is. 

Studio Eigen Merk is het vormgevingsbureau van Marije Luten. Marije studeerde in 

Zwolle aan het Grafisch Lyceum. Daarna begon ze aan de opleiding Art Direction aan de 

Junior Academie in Amsterdam.

Inmiddels heeft Marije Luten veel ervaring als werknemer in creatieve bedrijven. 

Hier heeft ze zich niet alleen beziggehouden met het neerzetten en uitwerken van 

concepten, maar ook het begeleiden van een opdracht van begin tot eind. Marije denkt 

graag mee over beleving, visie en authenticiteit. ‘Make it happen’, is haar lijfspreuk. Is 

het tijd voor verandering of wil je een eigen merk opzetten? Gewoon doen!

www.studioeigenmerk.nl 

‘Werkelijk alles is met ze te bespreken. 

Er zijn veel opdrachten die snel af 

moeten. Of een bedrijf komt er ineens 

achter dat hun briefpapier op is, dan is 

het snel schakelen met hen. Zelfs als 

binnen één dag flyers moeten worden 

geprint, dan is dat mogelijk. Daar 

hou ik van! De mensen zijn positief 

ingesteld, zien overal een uitdaging 

in en denken goed mee. Ik zou Kleen 

zeker aanbevelen!’
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Michel Kleen: ‘Bij Drukkerij 

Kleen helpen we bedrijven, 

instellingen, overheden 

en verenigingen graag 

bij het ontwikkelen 

van reclamemiddelen 

die hen op een 

professionele wijze 

onder de aandacht 

brengen van 

(potentiële) klanten. 

Wij adviseren over 

het op de juiste manier inzetten van 

een effectieve marketingmix, om zo de 

omzet een boost te geven en klanten 

te laten weten waarom ze bij u moeten 

zijn. Wanneer je inzet op slechts één 

communicatiemiddel, kan het zijn dat je 

niet je totale doelgroep bereikt. En je dus 

kostbare omzet misloopt.’

Michel Kleen legt uit waarom samenwerken 

met Drukkerij Kleen een goede zet is. 

‘Wij kunnen niet alleen adviseren, maar 

Alles is mogelijk. Wanneer u zich dat 

realiseert, kunt u als bedrijf buiten 

gebaande paden wandelen en ervoor 

zorgen dat uw reclamemiddelen ook 

écht opvallen. Natuurlijk kunnen we 

voor u aan de slag met een flyer of 

een poster, maar uw reclame-uitingen 

boeken nóg meer resultaat wanneer 

u een goede marketingmix hanteert. 

Niet alleen inzetten op print, maar 

bijvoorbeeld ook online investeren 

en zorgen voor een herkenbare 

huisstijl op gevel, auto’s, stands en 

andere items. Bij Kleen bieden 

we daarom een totaalpakket 

aan communicatie- en 

marketingmiddelen.

‘Laat ons u helpen om 
 zichtbaarder te worden
 in de markt...’

hebben ook alles in huis om de samen 

bedachte reclame-uitingen te ontwikkelen 

en te verspreiden. Ga eens met ons om 

de tafel zitten en maak uw wensen en 

eisen kenbaar. Grote kans dat wij daar een 

positief antwoord op hebben.’  

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

www.kleen.nl Ontwerp | Druk | Print | Reclame

Reclame
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BATAVIA is een internationaal bedrijf, 

gespecialiseerd in het leveren 

en ontwikkelen van innovatieve 

consumentenproducten. Het product 

portfolio bestaat onder andere uit 

elektrisch gereedschap voor in en 

om het huis, in de werkplaats en 

andere belangrijke markten. Er wordt 

niet rechtstreeks aan consumenten 

geleverd, maar aan bouwmarkten, 

winkelketens en webwinkels. Alle 

producten zijn voorzien van een 

kwaliteitscertificering.

Het hoofdkantoor is gevestigd in 

Meppel, met daarnaast vestigingen in 

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en 

Frankrijk. Het sourcing hoofdkantoor 

Acton opereert vanuit Hong Kong. 

Inclusief de kantoren in Shenzhen, 

Shanghai en Taiwan heeft Acton 

honderd medewerkers. In Meppel 

werken tien medewerkers. 

Directeur Van Ommen: ‘Onze 

kerncompetenties zijn kwaliteit, 

innovatie en ‘time to market’. 

Waar mogelijk passen we nieuwe 

milieuvriendelijke technologieën toe 

op onze producten en handelen we, 

als actief BSCI-lid, altijd volgens de 

internationale sociale standaards. Wij 

bieden innovatieve, aantrekkelijke en 

exclusieve producten en concepten 

als commerciële oplossingen voor 

bedrijven. Batavia biedt haar 

klanten daarnaast een uitgebreide 

ondersteuning en after sales service 

voor consument en retailer.’ 

www.batavia.eu

WWW.BATAVIA.EU

Batavia, Blankenstein 180 , 7943PE MeppelTel: +31 522 820 200 / Email: info@batavia.eu

NEWSLETTER

NEW!
INNOVATIONS

Before:

- Patented Flash Cell™ Technology- Only 60 seconds for full charge- Perfect Control-System: One handed charger release
- Light weighted
- Easy access of switches provides optimum control
- Twist positional change function- LED light charging indicator displays the rapid charging speed

TODAY:

ADVAN
CED

TECHNOLOGY

Environmental-friendly when compared to Li-Ion and NiMH 

DUO CORDLESS SCREWDRIVER FLASH CELL

2 YEAR

ANS

JAHRE

JAAR

REPLACEMENT WARRANTY

‘Wat we bestellen 
ziet er altijd goed uit’

Volgens productmanager Miranda 

van Benthem begrijpt Kleen als geen 

ander welke eisen Batavia stelt 

aan haar drukwerk. ‘Wij produceren 

geen standaard gereedschappen en 

daar hoort dus ook geen standaard 

drukwerk bij’, vertelt ze. ‘We willen 

een exclusieve uitstraling en een 

goede kwaliteit. Dat betekent een 

mooie papiersoort en perfecte 

afwerking. Kleen levert ons dat al 

jaren. Gecombineerd met hun snelle 

en goede service, maakt dat wij 

bijzonder tevreden zijn over onze 

samenwerking.’

De snelheid van werken illustreert 

Miranda het beste aan de hand van 

een voorbeeld. ‘We bedachten dat 

het goed zou zijn om ons als bedrijf 

te presenteren op de Motorbeurs in 

Utrecht. Dat was alleen een week van 

tevoren. Drukkerij Kleen dacht met 

ons mee en zorgde ervoor dat we 

tijdens de beurs de juiste materialen, 

zoals folders, konden presenteren en 

uitdelen. Voor ons is dat bijzonder 

waardevol. Het geeft aan dat we altijd 

bij hen aan kunnen kloppen en dat zij 

ervoor zorgen dat het op tijd komt. 

Wat we bestellen ziet er altijd goed 

uit. Dat is een geruststellend idee.’

Batavia werkt al sinds de start van het bedrijf, drie jaar geleden, 

nauw samen met Drukkerij Kleen. Het bedrijf levert innovatieve producten 

voor bouwmarkten als de Gamma, winkelketens en webwinkels. Al het drukwerk, 

en dat is er veel, wordt aan Kleen uitbesteed. Brochures, flyers, folders, catalogi en nog 

veel meer worden met enige regelmaat bij Batavia op Blankenstein afgeleverd. 

New Range 

Power Tools

� YEAR

� ANS

� JAHRE

� JAAR 2
TM

REPLACEMENT WARRANTY

www.batavia.eu        

BATAVIA New Range
Power Tools

For further information:

BATAVIA GmbH

Blankenstein 180 

7943 PE Meppel | The Netherlands

 www.batavia.eu | E-mail: info@batavia.eu

Impact Drill 

Specifications: 

•	 Power:	710	
W/6	A

•	 No	load	spe
ed:	0	-	2600	rp

m

•	 Impact	rate:	0	-	4
1600	bpm

•	 Chuck	diam
eter:	13	mm

•	 Chuck	type:
	keyless	with	l

ock

•	 Sleeve:	plas
tic

•	 Handle	bod
y:	plastic

Features:

With	over-molded	front	ha
ndle

L/R	lever	FWD/REV	switch

With	variable	sp
eed

With	rubber	ove
r-molded

With	power	indi
cator	LED	ligh

t

Accessories: 

1	pc	side	hand
le

Article-Number: 70611032

EAN	Code:	40
50255013894

Cordless Drill 18 V Li-Ion

Specifications: 

•	 Power:	18V
	Lithium	Ion

•	 Battery:	130
0	mAh

•	 Charger:	1	h
r,	230	V	-	50	H

z

•	 Speed:	varia
ble,	2	speed	0

	-	350	/	0	-	130
0	

•	Motor:	Johnson
®	

•	 Torque	setti
ngs:	20	+	1

•	 Chuck:	10	m
m	keyless,	Sano

u®	

Features:

With	LED	light,	b
attery	indicato

r

With	soft	grip	ha
ndle

Accessories: 

2	pc	18V	batte
ries

1	pc	charger

Article-Number: 7060689

EAN	Code:	40
50255015623

Colour Box & Display Examples

Cordless Screwdriver

Flash Cell

Specifications: 

•	 Power:	4.6	V

•	Max.	torque:	2.5
	Nm,	up	to	200	rpm

•	 Flashcells:	2
	x	2.3	V	in	seri

es

•	 Charging	tim
e:	60	seconds

	

•	Motor:	Johnson
®	

•	 Torque	setti
ngs:	20	+	1

•	 Chuck:	10	m
m	keyless,	Sano

u®	

Features:

Patented	Flah
	Cell	technolo

gy

Only	60	secon
ds	for	full	char

ge

Perfect	contro
l	system,	one	handed	

charger	

release
Light	weighted

Twist	position
al	function

LED	light	char
ging	indicator

With	lamp

Accessories: 

6	pc	bits
1	pc	quick	cha

rger

Article-Number: 7061166

EAN	Code:	40
50255015270

DUO

Brochure Power tools EN.indd   1
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www.blucave.com

In gesprek met 

Batavia



opvallend en onderhoudsvrij! Gevelletters gemaakt van 

acrylaatplaat zijn verkrijgbaar in de diktes 8, 19 en 30 mm 

en in een breed scala aan diverse RAL-kleuren.

Het is ook mogelijk om gevelletters uit RVS in de uitvoe-

ringen goud, zilver of brons, geslepen of spiegel te laten 

maken, voor een stijlvolle en exclusieve uitstraling.

www.oranjeverenigingnijeveen.nl

Samenwerking 
dorpsactiviteiten

Dodenherdenking
 
Koningsdag

Feestweek juni

Scala aan artiesten
Feestelijke optocht
Sport & Spel
Kermis
Scholendag
Kerktentdienst
Braderie
55+ dag

www.oranjeverenigingnijeveen.nl

raamFOLIE Voor een exclusieve uitstraling 
en privacy.

SpaNdoeK-
FRAME
Voor beurswand of gevelreclame.

Het mooie van spandoekframes is, dat 

ze te verkrijgen zijn in elk gewenste 

maat en uitvoering. Van gevelframes 

tot projectborden of complete 

beurspresentaties, het is allemaal 

mogelijk! 

De montage van uw spandoekframes en 

spandoeken kunnen wij uiteraard ook 

voor u verzorgen.

Een spandoekframe wordt geleverd met 

alle benodigde buizen, koppelstukken, 

montagemateriaal, elastieken en inclusief 

full colour bedrukt spandoek.WebDESIGN
Steeds vaker is uw website het eerste 

contact met uw toekomstige klant. 

Uw bedrijfsbrochure, maar dan digitaal. 

Wij maken websites op maat, passend bij 

uw huisstijl.

STOEP-
bordeN

reLaTIeGESCHENKEN
Drukkerij Kleen is úw leverancier voor 

relatiegeschenken, promotionele artikelen, 

gadgets, giveaways en reclamemateriaal. 

Het perfecte relatiegeschenk voor een geslaagde 

marketingcampagne en de allerlaatste nieuwtjes 

op het gebied van doeltreffende promotie vindt 

u bij ons.

VOLGENDE INSPECTIE
VOOR:

KORS
HOOGWERK SYSTEMEN B.V.

 De Blesse           Steenwijk
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Zuivelboerderij

De KoeKanjer
Fam. Vetketel ~ oshaarseweg 62 ~ Koekange

www.dekoekanjer.nl

E Y E S  2  B E1
p u n t

K e n w o o d  k M i x

STICKerS
Voor promotie, acties, 
productaanduidingen, op papier of vinyl. In alle soorten, maten en vormen.

(BEDRIJFS-)
broChureS
Periodieken, productbrochures, personeels- en 

clubbladen of klantmagazines, schoolgidsen

Opleidingen Podologie
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hardCoVerS
Wij drukken boeken in iedere 

gewenste oplage. Hardcovers zijn 

uitermate geschikt voor bewaarboeken. 

Softcovers worden veel gebruikt voor 

catalogi en verkoopbrochures.

Feestcommissie ‘Scheerwolde-Wetering’ e.o.

de trekking vindt plaats

tijdens de ponymarkt/

countryfair op zaterdag 

11 augustus 2012

om 13.30 uur in de

feesttent te Scheerwolde.

verloting goedgekeurd

door het gemeentebestuur

van Steenwijkerland 

d.d. 17-04-2012

nr. 1216-3118-IO-AW.
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Noteboomstraat 68

7941 XA  Meppel

VERLOTING

1e prijs  : Stalen ros

2e t/m 10e prijs : Diverse leuke prijzen

T 0522 255 449

drukkerij@kleen.nl

Aantal loten: 3000 Prijs per lot: € 1,-

drukkerijkleen
g r a f i s c h  v e e l z i j d i g
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VERLOTING 2013
t.b.v. basisschool ‘De Rozebottel’ te Koekange

Goedgekeurd door Burgemeester en wethouders van de Gemeente ‘De Wolden’

Prijs per lot e 0,50. Aantal loten 2.500

De trekking zal plaatsvinden op 28 maart 2013 tijdens de feestelijke ouderavond.

Naam  ...........................................................................

Adres  ...........................................................................

Plaats  ...........................................................................

VERLOTING 2013
t.b.v. basisschool 
‘De Rozebottel’ 

te Koekange

1e prijs : Sony E-reader
2e prijs : Epson all-in-one printer XP-205
3e prijs : Zit-/slaap element
4e prijs : Cadeaupakket aangeboden door kapsalon Anneke
5e Prijs : Klokradio aangeboden door de fa. Pieters

Trekking: 19 december 2012aan het eind van de Kerstinstuif om plm.16.00 uur.
Goedgekeurd door B. en W. d.d. 22 september 2012 onder nummer Z18913.Aantal loten: 1000Prijs per lot: € 0,50
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Van concept tot afwerking
Noteboomstraat 687941 XA  Meppel

1e prijs:  Waardebon à € 50,- 
 

te besteden bij Spar Koetsier
2e prijs:  Table radio  

aangeboden door installatiebureau Pieters
3e prijs:  Waardebon à € 25,- 
 

te besteden bij de Woonwinkel
En vele andere prijzen beschikbaar gesteld 

door de Middenstand Koekange

T 0522 255 449drukkerij@kleen.nl
Ontwerp | Druk | Print | XXLprint

Verlotingt.b.v. Kinderclub Koekange
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 PC Basisschool
Stadskwartier

Schoolgids
2013 - 2014

groeien
spelen
leren

Kindcentrum
Stadskwartier

Bezoensweg 5  •  0522 44 1626  •  IJhorst  •  info@devossenburcht.nl  •  www.devossenburcht.nl

FEEST VOORDE KINDEREN,
WELDADIGERUST VOOR U.

ijhorst en het reestdal
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LoTeNboeKJeS
Organiseer een verloting voor uw club 

om extra inkomsten te genereren voor 

bijv. het organiseren van activiteiten.



Logo’s en beeldmerken

Huisstijlen

Magazines / brochures

Flyers

Posters

Advertenties

Websites

Facebook en twitter

Fullcolourdrukwerk

Huisstijldrukwerk in PMS

Periodieken

Promotioneel drukwerk

Mailingen

Personaliseren

Stansen en rillen

Transferdruk

Reclameborden

Spandoeken

Banners en frames

Stickers 

Gevelbelettering

Posters

Beurs- en standinrichting 

Autobelettering

Raamfolie

Relatiegeschenken

Kleding 

Ontwerp Druk & Print Reclame

www.kleen.nl

Noteboomstraat 68 

7941 XA  Meppel 

T 0522 255449

E drukkerij@kleen.nl

DrukkerijKleen

DrukkerijKleen

Drukkerij Kleen Meppel

Ontwerp | Druk | Print | Reclame


