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Voorwoord

De mens maakt
het verschil
Een kwalitatief hoogwaardige pers, de beste inkt, het mooiste papier en de meest optimale hard- en software:
het is allemaal van het grootste belang om een mooie krant te kunnen drukken die aan al uw verwachtingen als
klant voldoet. Hoekstra Krantendruk werkt dan ook alleen samen met de beste en meest servicegerichte leveranciers
van deze grondstoffen en hulpmiddelen. Samen met hen staan wij voor een gegarandeerd topproduct en in deze
krant leest u dan ook wat hun bijdrage is of kan zijn op uw uiteindelijke krant.
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Halte 2 - ontwerp
BCO - opmaak

Leveranciers

SCA - papier

Technische mogelijkheden
drukkerij

11

Aanleverspecificaties

5

Wie is wie

6

Portfolio

Siegwerk - inkt

Leveranciers

Sikkens - nabewerking

Uw bestanden juist aanleveren

Agfa – software en offsetplaten

Leveranciers

10

Leveranciers

12/13

Met wie heeft u het genoegen

14

Wat wordt er gedrukt

Niettemin kunnen papier, inkt en dergelijke zaken uiteindelijk door iedereen worden gekocht. Het echte verschil
wordt gemaakt door de mens, in ons geval door onze mensen, de medewerkers van Hoekstra Krantendruk.
Hun instelling, betrokkenheid en vakkennis maken uiteindelijk voor u als klant het verschil.
Hoekstra Krantendruk is al sinds het einde van de negentiende eeuw een vaste speler in de Nederlandse
krantenbranche. Het begon allemaal op 9 juni 1882 met het drukken en het uitgeven van de allereerste
editie van de Balkster Courant door de gewezen onderwijzer Feike Dooijtze Hoekstra. Een leuk
detail: Wij drukken deze krant nog steeds. De Balkster Courant bestaat dus net als ons bedrijf
al 133 jaar.
Vandaag de dag is Hoekstra Krantendruk een gerenommeerde full-service krantendrukkerij,
centraal gesitueerd in Nederland. In Emmeloord klopt het hart van onze hypermoderne
drukpersen, met druksnelheden tot wel 87.500 kranten per uur. Dat alles geheel in full colour
op zowel tabloid- als dagbladformaat. Flexibiliteit en het leveren van service en kwaliteit zijn
voor ons belangrijke kernwaarden. Met een compact team van ruim 30 medewerkers staan
wij dagelijks voor u klaar. Wij staan garant voor een perfecte druk op duurzame wijze en op
milieuvriendelijk geproduceerd papier.
Arie Lunenborg

algemeen directeur
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Waarom nog steeds een krant

De krant is gewoon leuker

COLOFON

om te lachen!

Met dank aan
Medewerkers Hoekstra Krantendruk
Teksten – Erwin Dijk tekstproducties
Werktuigenweg 9
8304 AZ Emmeloord

Fotografie - Hans Veenhuis
Halte 2 - Sander Mastenbroek
BCO - Johan van der Kolk

Postbus 1029
8300 BA Emmeloord
0527 - 630 200
info@hoekstrakrantendruk.nl
www.hoekstrakrantendruk.nl

Agfa Graphics - Jan Hulsinga
Siegwerk - Eric de Jager
S.C.A. - Edgar de Vries
Sikkens Grafisch Bedrijf - Arend Sikkens

Ook een strip van Elsje in uw uitgave?
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Ontworpen aan
de ontwerper

Uw bestand in
goede handen

Je hebt een fantastisch idee en dat idee moet uitgewerkt worden.
Je weet niet goed hoe dit aan te pakken of je wilt graag dat het
wordt uitgevoerd door professionals. Halte2 is dan de full service
ontwerper die u daarbij kan helpen.
We spreken af bij u aan de keukentafel, bij ons op kantoor of gewoon bij u aan
de zaak en bespreken de ideeën. Een concept is niet hetzelfde als een idee maar
hangt er wel mee samen. Waar een idee één enkel denkbeeld is, vat een concept
meestal meerdere denkbeelden samen. En dat is wat Halte 2 voor u doet, uw idee
uitwerken tot een concept. Alles wat vormgeving nodig heeft, is bespreekbaar.
Samen komen we tot een effectieve manier van communiceren zodat uw
doelgroep in beweging komt. Het mes snijdt dan niet aan één maar zelfs aan
drie kanten! Halte2 ontwerpt alles wat vormgeving nodig heeft. Hierbij kun je
denken aan een logo, huisstijl, foldermateriaal, webdesign, beursaankleding maar
ook aan kranten. De vormgeving is hierbij geen doel op zich. Het belangrijkste
is optimaal rendement behalen voor de opdrachtgever. De attentiewaarde
en houdbaarheid van een mooi ontwerp zijn gegarandeerd. Vakmanschap en
creativiteit zijn voor Halte2 de basis ingrediënten om passie en ervaring te
combineren. Halte2 besteedt in het bijzonder aandacht aan het grafische design
omdat we weten hoe belangrijk die eerste visuele kennismaking is. We zijn een
centrum vol ideeën en creatie en ontwikkelen deze ideeën uit tot de door u
gewenste en uiteindelijk goedgekeurde vorm.

We geven alles vorm, van verpakking
tot website tot natuurlijk de krant want
u weet; De krant is gewoon leuker.

Elke pagina een
opgemaakt bed
Bco reclameburo heeft voor elke boodschap een verrassende invalshoek. Ja-knikken zit ze niet in ons bloed,
net even wat verder kijken dan een ander wel. De vormgevers van bco reclameburo mogen graag verrassen met
een concept dat de verwachting van de klant overstijgt. “Het draait uiteindelijk om een hoger rendement voor uw
bedrijf, toch?” aldus Johan van der Kolk.
Van der Kolk is commercieel manager bij moederbedrijf
BrugMedia. “Wij werken met een team van uitgesproken
creatieve vormgevers,” zo vertelt hij over bco reclameburo.
“Ze plakken niet simpelweg een plaatje bij een praatje maar
denken een paar stappen verder. Dat doen ze ook graag voor uw
krant.” Hij benadrukt daarbij dat bco reclameburo ook nog eens
concurrerend is geprijsd. “Toegegeven, we zitten niet aan de
onderkant. Dat kan ook niet met de tijd en energie die we er in
steken. We weten daardoor echter wel de boodschap van iedere
klant zo te verpakken dat het bijdraagt aan een hoger rendement
van zijn of haar bedrijf. En dat is waar het uiteindelijk om draait,
toch?”

Alles onder een dak

Een pluspunt is dat bco reclameburo een combinatie vormt met
uitgeverij Brugmedia die uniek is voor de regio’s Kampen, Zwolle
en Zwartewaterland. Hierdoor heeft het bedrijf veel ervaring
met het vormgeven en opmaken van kranten en krantachtige
producten. Zodoende is het zogeheten ‘ontzorgen’ van klanten
een belangrijke tak van sport geworden binnen bco reclameburo.
Tegenwoordig gaat dat zelfs zo ver dat ook andere uitgevers er
voor kiezen hun volledige backoffice uit te besteden aan deze
organisatie. “Dat kan vrij eenvoudig en vooral heel efficiënt door
het automatiseringsproces waarmee we werken. We doen de
facturering, maar tevens sturen we betalingsherinneringen als
het moet. Het inboeken van advertenties gaat al even simpel”,
verzekert de mediaman.    

Niet zichtbaar, maar wel zo prettig is de ontspannen setting
waarin er met de klant wordt ‘gespard’, zoals Van der Kolk dat
noemt. “Samen bekijken we, onder het genot van een kop koffie,
wat de beste strategie is. We hebben een platte bedrijfsstructuur.
Wanneer we alles van onze klant weten, gaan we aan de slag en
maken een concept op maat. Dit betekent soms ook concessies
doen, maar we doen zeker geen water bij de wijn. Daar wordt de
wijn namelijk nooit lekkerder van.”

Nadat de krantenpagina’s zijn ontworpen en daarna opgemaakt moet er nog heel wat gebeuren voordat de drukpers
uiteindelijk aangezet kan worden. Met onder meer de software voor het verwerken van bestanden en de zogeheten
‘offsetplaten’ van Agfa Graphics gebeurt dat zo optimaal mogelijk. “Met onze producten doorloopt Hoekstra Krantendruk
het hele voorbereidingsproces van het drukken,” zegt accountmanager Jan Hulsinga.
Voor allerlei verschillende kranten ontvangt Hoekstra Krantendruk
wekelijks een grote hoeveelheid digitale bestanden, die verwerkt moeten
worden tot gedrukte kranten van optimale kwaliteit. “Wij leveren de
software en de offsetplaten waarmee dat zo soepel mogelijk gebeurt.”
Zo geldt in de krantenwereld de ‘workflowsoftware’ Arkitex workflow
van Agfa Graphics als de standaard bij het aannemen, verwerken,
optimaliseren en gecontroleerd afhandelen van krantenbestanden
en het belichten van digitale offsetplaten. “Die software controleert
bijvoorbeeld automatisch of de bestanden wel goed zijn te verwerken
en of de pagina’s goed zijn ingedeeld voor het product en de pers,”
legt Hulsinga uit.
Het geavanceerde ‘Computer-to-Plate plaatbelichtingssysteem’ –
kortweg CtP – zorgt er daarna voor dat de digitale beeldbestanden
worden belicht op voor de GOSS offsetrotatie persen geschikte
drukplaten. “Offsetplaten zijn aluminiumplaten van ongeveer
0,3 millimeter dik, waarop met lasertechnologie de tekst en de
beelden van de krantenpagina’s zichtbaar worden. Daarbij wordt
een laag aangebracht die inkt aanneemt en omdat inkt juist water
afstoot verschijnt de inkt op de plek van deze laag.”

Milieuvriendelijke offsetplaat

Hoekstra Krantendruk werkt met een ecologisch verantwoorde
offsetplaat van Agfa: de N94 VCF. Deze wordt chemievrij ontwikkeld

met een Ph neutrale ‘Clean out Gom’ en betekent een aanzienlijke
milieubesparende maatregel ten opzichte van de traditionele
offsetplaten. Desondanks heeft Hoekstra hiermee een plaat in handen
die kwalitatief niet onderdoet voor conventionele offsetplaten.
Net als de drukkerij in Emmeloord heeft Agfa Graphics haar oorsprong
in de negentiende eeuw. Vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn werd in
1867 de inktfabriek Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation (Agfa)
opgericht, 27 jaar later gevolgd door de start van L. Gevaert en Cie
in het Belgische Antwerpen. Beide bedrijven smolten in 1964 samen
tot Agfa-Gevaert. Sindsdien ontwikkelde het bedrijf zich tot mondiaal
marktleider met een kleine zeventig procent van de wereldwijde
productie van offsetplaten
in handen.
Hoekstra Krantendruk en Agfa Graphics zijn volgens Hulsinga
‘totaalpartners’. Hij vertelt dat Hoekstra Krantendruk zich altijd
maximaal heeft ingespannen voor een kwalitatief zo optimaal mogelijk
productieproces. “Ze waren de eerste gebruikers van de digitale
offsetplaatbelichting in Nederland, waarmee ze de drukkwaliteit tot in
de puntjes beheersen het en gemak van de workflow combineren
met korte doorlooptijden voor de klanten. Wij ondersteunen Hoekstra
daar graag bij. Het is prettig samenwerken, want als er een keer een
probleem is dan lossen we dat samen op, iedere keer weer.”
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U leest dit
dankzij inkt

draagt het uit

Papier

Als u heeft besloten om een krant of folder uit te geven, is de
volgende vraag wat voor papier moet ik hiervoor gebruiken?
Wij kunnen u daarover het volgende advies geven.

45 grams Newsprint

Heeft u een beperkt budget maar wilt u toch een mooi
product afleveren, kies dan voor standaard krantenpapier,
het 45 grams Newsprint. SCA levert hiervoor de soort
GraphoNews.

52 grams Newspress

Wilt u opvallen in de stapel bedrukte producten die wekelijks
bij uw lezers op de mat valt, kies dan voor een verbeterd
krantenpapier. Dit wittere, iets zwaardere papier (52 g/m²
i.p.v. 45 g/m²) maakt van uw drukwerk iets bijzonders. De
witheidswaarde van Newspress is ISO 72. SCA brengt deze
papiersoort onder de naam GraphoBright op de markt.

60 grams Super Bright

Wilt u echt iets speciaals dan is het Super Bright met een ISO
witheid van 83 het papier voor uw product. Extra wit met een
hoge opdikking waardoor het luxe aanvoelt. Bij SCA heet deze
soort GraphoInvent uw papier.

Smurrie met een kleurtje, gecomponeerd als een muziekstuk. Accountmanager Eric de Jager weet het product
van Siegwerk mooi te omschrijven. Het bedrijf levert wekelijks enkele duizenden kilo´s inkt aan Hoekstra
Krantendruk, waarmee de tekst en de afbeeldingen op de miljoenen pagina’s zichtbaar worden. “Duurzaamheid
is vanzelfsprekend voor ons,” aldus De Jager. “Siegwerk is zich bewust van de verantwoordelijkheid voor
toekomstige generaties.”
Vrijwel iedereen komt dagelijks in de supermarkt, de drogist, het
warenhuis of bij zijn of haar eigen brievenbus in aanraking met
de inkt van Siegwerk. Overal waar bijvoorbeeld kranten, glossy
magazines, flessen water of gedrukte yoghurtbekers te vinden zijn,
is ook Siegwerk aanwezig. Het bedrijf werd in 1830 in het Duitse
Keulen opgericht als drukkerij voor het bedrukken van stoffen,
maar is uitgegroeid tot wereldwijd marktleider op het gebied van
de productie, distributie en verkoop van kwalitatief hoogwaardige
drukinkt voor verpakking en publicaties.
De cultuur van het familiebedrijf Siegwerk is onafhankelijk,
doelgericht, flexibel, deskundig, betrokken en betrouwbaar zijn.
Dat alles wordt uitgedrukt in het bedrijfsmotto ‘Ink, heart and soul’.
“Traditioneel staat de mens centraal binnen ons bedrijf en dat is
ook waarom wij zo goed bij Hoekstra Krantendruk passen,” aldus
De Jager. “Behalve met een goed product, maken wij het verschil
met onze intensieve begeleiding. Wij hebben de know-how en
nemen onze klant aan de hand bij het oplossen van bijvoorbeeld
technische problemen. Hoe pas je bijvoorbeeld de inkt aan het
soort papier aan? Het persoonlijke contact staat bij ons hoog in het
vaandel.”
Milieuvriendelijk en betaalbaar
Naast de negentiende-eeuwse wortels en de centrale positie van
de mens binnen het bedrijf, is het belang dat Siegwerk hecht
aan duurzaamheid, een derde overeenkomst met Hoekstra
Krantendruk. “Wij hebben op dat gebied een duidelijke opvatting.
Al onze inkten moeten voldoen aan de sociale, economische en
ecologische behoeften van de huidige en toekomstige generaties.
Het gebruik van onze inkt om de krant zichtbaar te maken
zorgt er dus voor dat u als klant een product krijgen dat geen

schade toebrengt aan de maatschappij. Dat doen we voor onze
medemens. We vinden dat erg belangrijk en doen het daarom
graag.” Inkten van Siegwerk zijn gemaakt met milieuvriendelijke
productietechnologieën en voor de mens ongevaarlijke materialen.
Daarnaast dienen de gedrukte artikelen recyclebaar te zijn.
“Tenslotte voldoet onze inkt aan de eisen van de markt, want
de producten zijn natuurlijk betaalbaar en kwalitatief goed.”
Siegwerk is niet bang om expertise te delen, want sinds jaar en
dag speelt het bedrijf een hoofdrol in comités van deskundigen
van de Europese Printing Ink Association (EuPIA) die op haar beurt
wereldwijd actief is.
Inkt maakt het zichtbaar
Wekelijks levert Siegwerk dus nogal wat kilo´s inkt aan Hoekstra
Krantendruk, waarmee de miljoenen pagina’s van de kranten
en krantachtige producten leesbaar en kleurrijk worden. Een
bijzonder goedje, zo blijkt uit het verhaal van De Jager. “Inkt is
eigenlijk smurrie met een kleurtje, maar er steekt wel heel veel
kennis in. Zoals een muzikant met de hoogste zorgvuldigheid een
muziekstuk componeert, zo produceren wij de inkt. Onze inkt is
extra gepigmenteerd , hierdoor komt het beeld nog beter naar
voren, geeft onze inkt net dat beetje extra waardoor uw krant net
wat meer opvalt, net iets meer kracht en net iets meer kleur heeft.”
Het mag ingewikkeld klinken, maar in een verfijnd samenspel
met de kennis en vaardigheden van de drukker en een al
even complexe druktechniek, levert het uiteindelijk de fraaiste
krantenpagina’s op. “We zijn trots dat wij als huisleverancier van de
inkt aan de hoge kwaliteitsnorm van Hoekstra Krantendruk kunnen
voldoen en deel

SCA is al jarenlang een betrouwbare partner van Hoekstra Krantendruk. Beide bedrijven delen een
passie voor papier en kwaliteit en hebben verantwoord omgaan met het milieu hoog in het vaandel staan.
SCA is een leidend, mondiaal hygiëne- en bosbouwbedrijf.
Wij ontwikkelen en produceren duurzame personal care-, tissue-,
papier- en houtproducten. De verkoop vindt plaats in ongeveer
100 landen via een aantal sterke merken, waaronder TENA,
Tork, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo en Vinda.
Als Europa’s grootste particuliere boseigenaar, leggen wij een
bijzondere nadruk op duurzaam bosbeheer. SCA heeft rond de
44.000 medewerkers en de verkoop in 2014 bedroeg ongeveer
11 miljard EURO. SCA is gesticht in 1929, heeft zijn hoofdkwartier
in Stockholm en is genoteerd op de NASDAQ OMX Stockholm.
Voor meer informatie over ons of onze producten, bezoek
www.sca.com
U weet natuurlijk als geen ander dat de krant een mooi verleden
heeft, maar het heeft ook een mooie toekomst. In dit digitale
tijdperk is de krant nog steeds een zeer gewaardeerd product met
een hoge attentie waarde. Wist u trouwens dat onderzoek heeft
aangetoond dat informatie die ons bereikt via papier beter in ons
geheugen nestelt dan informatie die ons via een beeldscherm
wordt aangeboden? Nog een reden waarom de krant een gezonde
toekomst heeft.
SCA Forest Products levert aan Hoekstra standaard krantenpapier,
verbeterd krantenpapier en ons unieke GraphoInvent. Onze fabriek
in Zweden produceert papier van 100% nieuwe vezels. Niet omdat
wij niet in recycling geloven, maar omdat het gebruik van oud
papier in een dunbevolkt gebied als Sundsvall zou betekenen dat

wij oud papier moeten importeren vanuit Europa. Daarin zien wij
geen winst voor het milieu. Wist u trouwens dat recycling zonder
toevoer van nieuwe vezels niet meer mogelijk is?
SCA maakt gebruik van de grondstoffen die lokaal ruim
voorhanden zijn, namelijk bomen. Wij beheren een bos ter grootte
van de helft van Nederland en ondanks al het hout dat wij uit dit
bos halen, staan er vandaag 50% meer bomen in ons bos dan
60 jaar geleden. Vandaar onze slogan: “Een goed beheerd bos, is
een groeiend bos” of populair gezegd “Red het bos, gebruik hout
en papierproducten”. Onze bossen zijn sinds 1999, FSC en sinds
2012, PEFC gecertificeerd.
Al onze papiersoorten zijn FSC en/of PEFC gecertificeerd
verkrijgbaar hetgeen een garantie is dat het gebruikte hout uit
goed beheerde bossen komt. FSC en PEFC houdt rekening met de
ecologische-, sociale- en economische belangen bij het beheren
van een bos. Naleving wordt gecontroleerd door onafhankelijke
certificeerders. FSC en PEFC stellen dat de beste manier om een
bos te behouden, is door het te gebruiken. Voor meer informatie,
bezoek www.fsc.nl of www.pefc.org
SCA is al jarenlang een betrouwbare partner van Hoekstra
Krantendruk. Beide bedrijven delen een passie voor papier en
kwaliteit en hebben verantwoord omgaan met het milieu hoog in
het vaandel staan.
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Drukkerij

Technische mogelijkheden
van onze drukpersen
Nabewerking

1

tot 64 pagina’s

2

45 grams Courantdruk
52 grams Verbeterd Courantdruk ISO 72
60 grams Super Bright ISO 83
70 grams Houtvrij Offset
(indien gewenst FSC-gecertificeerd)

3

dagbladformaat (42 x 58 cm)
of weekendformaat (29 x 42 cm)
plano of kwartslag gevouwen

4

geniet in de rug

5

volledig full color

Kranten kunnen aan 3 zijden rondom worden schoongesneden en
zelfs worden voorzien van een speciaal omslag, de zogenaamde
Brokrant. Bij de Brokrant is het binnenwerk gedrukt op
krantenpapier en het omslag kan digitaal of in vellenoffset worden
gedrukt op speciaal papier. Postale verwerking, sealen per stuk,
banderen, insteken van bijlagen en het regelen van verspreiden
is allemaal mogelijk na het drukken van uw krant. Om optimaal
flexibel te zijn hebben wij ook het transport in eigen hand.

1
5

3
4
om te lachen!

Duizenden strips op elk thema op voorraad!
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Uw krant in een
passende jas

Aanleverspecificaties

Uw bestanden
juist aanleveren

Ze vormen het einde van de keten. Wanneer de krant bij Hoekstra Krantendruk
van de pers gerold is, doet Sikkens Grafische Afwerkers er figuurlijk een strikje
om. “Wij kunnen de krant bijvoorbeeld nieten of sealen in plastic folie voordat
hij op de post gaat,” vertelt Arend Sikkens. “We proberen om er in korte tijd elke
keer weer een mooi eindproduct van te maken.”
Sikkens Grafische Afwerkers biedt een compleet dienstenpakket voor grafische afwerking en
postale verzending. Dagelijks komen er bij het bedrijf vele pallets vol met drukwerk binnen, onder
meer van Hoekstra Krantendruk. “Het drukwerk van Hoekstra Krantendruk komt gevouwen als
katerns bij ons binnen. Afhankelijk van wat de klant wil kunnen wij de krant inbinden oftewel
brocheren. We willen elke keer weer het mooiste en beste eindproduct maken. Dat gebeurt vaak
onder flinke tijdsdruk, maar gaat zeker niet ten koste van de kwaliteit.”

U maakt het verschil…

Behalve over technische zaken als de manier van binden, geeft Sikkens Grafische Afwerkers
ook advies over commerciële aspecten. “Daarbij kun je denken aan het gramsgewicht, de
duurzaamheid en de openligging van de krant. Wij hebben diverse modellen als dummy
beschikbaar om te kunnen laten zien welk eindproduct de klant van ons mag verwachten. Onze
uitgangspunten zijn daarbij altijd adviseren en ontzorgen.”

Als klant bepaalt u mede de kwaliteit van uw krant. Het op een correcte
wijze aanleveren van foutloze bestanden draagt uiteindelijk natuurlijk bij aan
het mooiste drukresultaat. Vanzelfsprekend streven wij daar naar. U kunt de
bestanden in overleg en samenwerking met ons aanleveren.
Om u daarbij te ondersteunen hebben wij een aantal basisaanlevervoorwaarden bepaald die u alvast kunt toepassen op uw bestand.
Deze voorwaarden kunt u vinden op onze website:

Naast de verschillende mogelijkheden voor de afwerking kan Sikkens Grafische Afwerkers de krant
ook gereed maken voor het versturen met de post. Dat kan bijvoorbeeld door het product te sealen
in plastic folie en te voorzien van een cheshire-etiket met de adresgegevens. “Ook het gebruik van
de banderol, een papieren bandje, is hiervoor een mogelijkheid. Bij deze laatste optie ontstaat een
prachtig ‘retro’ eindproduct waarmee een krant opvalt in de berg aan post en reclamedrukwerk.
Wij kunnen de krant zelfs voorzien van bijlagen.” Dat alles gebeurt vanzelfsprekend volgens de
richtlijnen van verzenders als PostNL en Sandd.

www.hoekstrakrantendruk.nl/aanleverenbestanden.
Daarnaast zijn wij natuurlijk altijd bereid u technisch te ondersteunen, te
adviseren en waar nodig de verschillende mogelijkheden met u door te
nemen. Zo bestaat de optie om in een vroeg stadium een proefbestand
te versturen. Wij controleren dit bestand en koppelen persoonlijk onze
bevindingen aan u terug voor een nog beter eindresultaat. Want
uiteindelijk maken we samen het verschil…

De ‘BroKrant’
krant die het verschil maakt

Een bijzondere vrucht van die
samenwerking tussen Sikkens en
Hoekstra is de ‘BroKrant’: een brochure
van krantenpapier, voorzien van een
apart, glossy omslag. “Het omslag wordt
gedrukt in het zogeheten vellenoffset
op een glanzende papiersoort, terwijl
het binnenwerk in coldset bedrukt
wordt op één van de papiersoorten die
Hoekstra aanbiedt. Het eindformaat van
27 bij 38,5 centimeter kan desgewenst
aflopend worden bedrukt. Zodoende is
de Brokrant een prachtproduct waarmee
je met je krant het verschil maakt. Voor
onszelf is en blijft het een uitdaging om
het binnenwerk en de plano omslagen in
één machinegang tot gehechte glossy te
verwerken.”

om te lachen!

Dus Elsje in uw eenmalige of periodieke uitgave?
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Wie is wie

Met wie heeft u
het genoegen

Arie Lunenborg

Gert Sjoerdstra

Nynke Hoekstra

Wiebe Katt

Erwin Veenhuis

Tjeerd de Jong

Naast mijn werkzaamheden bij Hoekstra, geniet
ik van mijn vrije tijd. Zo ben ik alweer enkele jaren
voorzitter van Multifunctioneel Centrum ‘t Trefpunt in Balkbrug, omdat ik sociale ondersteuning
van de gemeenschap waarin je woont belangrijk
vind. Ik woon buitenaf, mag graag in de tuin
werken en ben ook nog eens hobbyboer met wat
paarden, geiten, kippen, konijnen, katten en een
hond. Dan vergeet ik nog bijna dat ik ook graag
mag lezen, sporten en genieten van de natuur.

Naast “passie voor kranten” heb ik passie voor
mountainbiken en racefietsen. Samen mijn vriendin racefietsen of met een groep vrienden fietsen
in binnen- of buitenland is voor mij echte
ontspanning. Thuis ben ik vaak aan het klussen
in en om het huis, realiseer daarbij kleine- tot
grotere projecten, maar ik mag ook graag een
film kijken.

Naast mijn baan bij Hoekstra Krantendruk ben
ik mem, oftewel moeder van twee lieve kindjes.
Een vrij grote passie voor mij is fitness en ben
dan ook meerdere dagen per week in de sportschool te vinden. In de zomer zijn we veel in
Friesland op het water en zo af en toe maak ik
graag een ritje op de motor. Daarnaast houd
ik veel van muziek en ik bezoek dan ook met
enige regelmaat een festival.

Naast mijn werkzaamheden bij Hoekstra, geniet ik van mijn vriendin, kinderen en kleinkids.
Verder mag ik in mijn vrije tijd graag een beetje
prutsen rondom huis, maar samen een goeie film
kijken of een lekker biertje pakken met mijn vriendin en oudste kids sla ik ook niet af. Kortom alles
wat het leven mooi maakt!

In mijn vrije tijd ben ik regelmatig op de golfbaan
in Emmeloord. Hier speel ik iedere week competitie. Daarnaast rijd ik af en toe op de motor. Ik
weet nooit waar ik heen ga en dat is juist de fun
en kom zo op de mooiste plekken. Ik kook graag.
Zo bereid ik in het weekend vaak gerechten die
ik op kookworkshops heb leren maken. Tenslotte
ga ik als de tijd en het weer het toelaten regelmatig naar onze stacaravan op Camping Bakkum bij
Castricum. Beetje wandelen en bij een strandtent
een terrasje pikken: heerlijk!

Naast mijn werk heb ik een aantal vrijetijdsbezigheden. Zo heb ik een seizoenkaart van FC
Groningen en bezoek ik dan ook met veel plezier
de thuiswedstrijden. Ook fiets ik tegenwoordig
veel op de racefiets. Erg leuk en je blijft er ook
een beetje fit bij. Daarnaast ben ik getrouwd met
Irma en samen hebben we twee kinderen: Tijmen
van 8 en Sarah van 6. Ik besteed dan ook veel tijd
aan mijn gezin

Inge Wassenaar

Claudia Dijkstra

Peter Dijkstra

Jacob Roskam

Kars van de Belt

Amon de Vries

Ik ben moeder van Daan en Jasmijn. In mijn vrije
tijd ben ik regelmatig met de zeekano te vinden
op het water, vooral in de Weerribben. Verder
lees ik graag boeken en ben ik gek op woonmagazines. Tuinen inrichten en onderhouden is
een hobby evenals piano spelen. Verder maak ik
samen met mijn partner houten producten, zoals
broodplanken en kaarsenstandaards van eikenhout.

Naast mijn baan bij Hoekstra Krantendruk is
muziek voor mij een grote passie. Ik zet me met
name graag in voor de muziekvereniging. Daarnaast kan ik erg genieten van het samen zijn met
vrienden en familie. In mijn vrije tijd ga ik regelmatig naar de sportschool, maar ook kan ik lekker ontspannen bij het lezen van een goed boek.

Naast mijn baan bij Hoekstra Krantendruk mag
ik graag in de tuin werken maar ook koken en
lezen doe ik graag. Als vader van twee dochters
onderneem ik graag activiteiten met mijn gezin,
altijd leuk. Verder ben ik gek op voetbal, ook
actief, en om mijn conditie op peil te houden ben
ik regelmatig aan het hardlopen.

Wanneer ik niet ‘op de zaak’ ben, kun je mij
tijdens het motorseizoen vaak vinden op het
circuit van Assen. Samen met mijn broer heb ik
een raceteam opgezet waarmee we meedoen
aan het NK 600cc. Dit gebeurt met wisselende
resultaten. In de winterperiode nemen we de
tijd om de motoren technisch te controleren om
vervolgens het nieuwe seizoen weer veilig en nog
beter te kunnen racen.

Al bijna 12,5 jaar werk ik in de technische dienst
bij Hoekstra Krantendruk. In mijn vrije tijd geniet
ik van mijn mooie dochter en mijn vriendin. Mijn
ander hobby is het race op een zelfbouw 500+ pk
Dragrace motorfiets, waar ik ook veel aan sleutel.
Tijdens wedstrijden is het de bedoeling zo snel
mogelijk de Engelse quartermile (402 meter) af te
laten leggen. Ik beoefen deze sport op het hoogste Europese Dragrace-niveau met raceteam
VDB Works Racing. Ik kan dan ook met trots
melden dat ik in de top 3 van Europa meedraai.

Mijn naam is Amon de Vries, 35 jaar en elk jaar
weer een jaar ouder op 8 maart. Sinds 2012 ben
ik met veel plezier werkzaam bij Hoekstra Krantendruk. Naast mijn werk ben ik een getrouwde
moeder van 3 jongens. Quality time met mijn familie en vrienden is mijn happiness in het leven.
Ik bezoek graag festivals, ben dol op sushi, het
strand en lezen. Verder vind ik ontspanning in
sporten en het maken van foto’s.

algemeen directeur

directiesecretaresse/ P&O

commercieel directeur

directie secretariaat

verkoop binnendienst

hoofd financiën

hoofd bedrijfsbureau

productieleider

medewerker bedrijfsbureau

technische dienst

medewerker prepress

bezorgcoördinator
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DE krant is gewoon leuker

Wat wordt
er gedrukt

Waarom nog
steeds een krant

15

Waarom nog steeds de krant? Dat is in het huidige medialandschap
een vraag die we onszelf zeker mogen stellen. Is de krant nog wel van
deze tijd en is het product nog levensvatbaar? Het antwoord daarop is
simpel: JA! Met het juiste ontwerp, mooie fotografie, vakkundige opmaak
en – last but not least – het juiste nieuws en de mooiste verhalen, is de
krant een prachtproduct dat nog steeds het verschil kan maken.
De beroemde mediawetenschapper Herbert Marshall McLuhan
(1911-1980) zei al: “Nog nooit heeft een medium het veld hoeven
te ruimen voor een nieuw medium”. En dat klopt: naast alle digitale
media heeft de krant nog altijd een belangrijke plek in ons vernieuwde
medialandschap. Nog steeds wordt de krant geassocieerd met
NIEUWS en daar moeten we als branche dan ook zeker gebruik van
maken. Alhoewel Seth Godin (1960), een andere media-goeroe, kritisch
is op de krant zegt ook hij dat de kracht van het medium vooral ligt
in onderzoeksjournalistiek, lokaal nieuws, kwalitatief hoogwaardige
verslaggeving en het betere nationale nieuws.
Daarnaast wordt de krant niet alleen als nieuwsbrenger gebruikt maar is
het ook een prima instrument voor uw marketing- of promotiecampagne.
Met een krant kunt u uw organisatie of evenement op een mooie manier
onderscheiden. Het medium wordt sterk geassocieerd met nieuws en
wordt daarom gemakkelijk opgepakt, doorgebladerd en doorgegeven
om toch, nieuwsgierig als we zijn, even te zien wat het nieuws is.
U weet toch: “De krant is gewoon leuker”.

De krant...
· … leest u waar en wanneer u wilt
· … is rustgevend
· … informeert u breed en levert u dus kennis op
. … confronteert
· … is emotie
· … heeft een hoge attentiewaarde
· … is een krachtig marketinginstrument
· … is een betrouwbaar medium

· … is gewoon leuker
Op deze pagina’s ziet u enkele door ons gedrukte producten. Hoekstra
Krantendruk heeft een grote verscheidenheid aan relaties. Van het
pakket kranten dat wij mogen drukken komt het grootste gedeelte van
uitgeverijen, maar daarnaast drukken wij ook voor reclamebureaus,
evenementenorganisaties, drukkerijen, verenigingen, stichtingen en zelfs
rechtstreeks voor bedrijven. Naast abonnementskranten produceren wij een
breed scala aan huis-aan-huis-kranten maar ook krantachtige producten
gerelateerd aan de wereld van vastgoed, mode, kunst en zorg rollen van onze
persen. Door onze brede kennis van de branche, de flexibele houding en onze
servicegerichte manier van denken voelt iedereen zich kennelijk bij ons thuis.
Dat is ook precies wat wij willen. Die persoonlijke relatie maakt voor ons en
voor u het verschil en daar zijn we trots op. Want u weet toch: “De krant is
gewoon leuker!”

om te lachen!

Neem voor een offerte contact op via info@elsje.nl

De krant
is gewoon leuker!
Uw krantendrukker sinds 1882

ADRES
Werktuigenweg 9
8304 AZ Emmeloord

POSTADRES
Postbus 1029
8300 BA Emmeloord
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+31 (0) 527 630 200
hoekstrakrantendruk.nl
info@hoekstrakrantendruk.nl

