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Drukkerij Dirix-Van Hoof Jaargang 3 - januari 2011

Beste klanten, 

Vooreerst willen wij u het beste 
wensen voor dit nieuwe jaar.
Zoals u allicht reeds in vorige 
nieuwsbrieven heeft kunnen 
lezen, stond 2010 voor ons vooral 
in het teken van investeringen. 
Zo kochten we begin vorig jaar 
een nieuwe omslagfeeder aan 
en enkele maanden later kwam 
er vernieuwing in de afwerking 
aan bod. Lamineren, verzamelen, 
boeken nieten en lijmen,... behoren 
nu immers tot onze nieuwe en/
of verbeterde mogelijkheden. 
Ondertussen hebben we onze 
kennis van deze machines verder 
kunnen uitbreiden en kunnen 
we spreken van geroutineerde 
medewerkers. Dit leidt meteen 
naar ons doel voor 2011: onze 
investeringen optimaal benutten 
waardoor wij u, onze klanten, 
kunnen laten genieten

van ons kwalitatief drukwerk aan 
uitzonderlijke voorwaarden binnen 
de kortst mogelijke termijn!
Wij zijn ervan overtuigd u juiste 
grafische oplossingen te kunnen 
bieden en hopen u weldra te 
mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Ellen De Laet 
Raf De Laet
- zaakvoerders

We zijn blij u onze nieuwe grafische afwerkmachines te kunnen presenteren:
De 'Amiga' lamineermachine en de 'Bourg Binder' voor het lijmen van boeken.

Wat is  een lamineermachine?
Een lamineermachine zorgt voor het volautomatisch aanbrengen van een trans-
parante folie door middel van warmte en lijm, deze folie kan mat of glanzend (glos-
sy) zijn en, indien noodzakelijk, een structuur bevatten (bv. linnen of leer). Door 
glanslaminaat (glossy) ontstaat een kleurverdieping (intenser), door mat lami-
naat (mat) worden de kleuren iets lichter (dof). Lamineren wordt veel toegepast bij  
het drukken van bv. geboortekaartjes, visitekaartjes,  presentatiemappen* etc.

De lijmmachine voor boeken, brochures, bonnen of folders.
Er zijn twee gekende manieren om te lijmen. Koud lijmen: een meestal nog 
manueel toegepaste methode die gebruikt wordt voor het lijmen van bijvoorbeeld 
bons en scheurstroken. Deze worden voorzien van een kartonnen rugbord en 
dekblad (bv. bij bureelonderleggers). Warm lijmen met behulp van de machine: 
(door middel van infrarood) deze methode is zeer geschikt voor het garenloos 
lijmen van boeken, folders, bonnen, catalogi etc. Bij deze lijmmethode bestaat 
de achter- rug- en voorzijde van de omslag uit hetzelfde vel. 
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FROHE WEIHNACHTEN
PRETTIGE KERST

Prettige Feestdagen Drukkerij Dirix-Van Hoof 

BROCHURES

BTW-BOEKJES

CADEAUCHEQUES

Elke maand besteden we bijzondere 
aandacht aan een uniek product. 
Deze maand: cadeaucheques, 
btw-bons en brochures.

formaat: open A3 / gesloten A4 à 20 pagina's
papier: 170gr wit  bedrukking: 4/4 quadri offset
aantal:1250 exemplaren

formaat: 9x10 cm, per boekje 2 x 50 blaadjes
papier: doorschrijfpapier wit/geel + rugkarton
aantal: 120 exemplaren

formaat: kaart 11x22 cm recto/verso
papier: 250gr wit   bedrukking: 4/4 quadri offset
aantal: 125 exemplaren

997€
excl. BTW

95€
excl. BTW

BEST
PRICE

PROMO

BEST
DEAL

202,63€
excl. BTW

CADEAUBON Ter waarde van

LEEMPUTWEG 63  2930 BRASSCHAATTEL. 03 448 14 38   GSM. 0476 309 115WWW.DEWATERVIOLIER.BE

Aantal maaltijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAAL TE BETALEN

BTW en Dienst inbegrepen

Betaald

o Factuur volgt

E            ,

REKENING

Belasting over de toegevoegde waarde

Dirix-Van Hoof - 10/10

Adriaan Brouwerstraat 13

2000 ANTWERPEN

Tel. 03 233.30.30

B.T.W. BE 0865.569.701

Maatschappelijke Zetel:

DELTA FOODS NV 

Adriaan Brouwerstraat 13 - 2000 ANTWERPEN

GA

DYNAMIC SERVICE - 03 248 74 48

Dank U en tot ziens

Wit: origineel    Geel: copy

Aantal maaltijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAAL TE BETALENBTW en Dienst inbegrepenBetaald

E            ,

REKENING
Belasting over de toegevoegde waarde

Dirix-Van Hoof - 0110

FH

DYNAMIC SERVICE - 03 248 74 48

Dank U en tot ziens

ZEPPOS bvba
Vleminckveld 78 - B-2000 Antwerpen

% 03 231 17 89BTW: BE 0462.831.144

Wit: origineel    Geel: copy

01-10 Zeppos.indd   1

05-01-2010   16:29:32

,

600€
excl. BTW

PRESENTATIEMAPPEN
nieuwe afwerkingsmogelijkheden

 formaat farde: open A3 / gesloten A4
 rugdikte farde: 1 cm
       glossy of mat gelamineerd new
 papier: 300 gr algro duo design
 bedrukking: 4/4 quadri offset
 aantal: 500 exemplaren

**€ * actie geldig tot 28/02/2011

*

vanaf



Onwezenlijk en adembenemend is de 'wit en blauwe' wereld in het hart van het Grote Noorden. Met zijn unieke wilde 
dierenrijk en zijn rijke flora, samengesteld door duizenden kleuren, zal de magie van de Arctische gebieden in de 
geest van elke liefhebber de wens doen ontstaan met het grootste respect te ontdekken wat zich verschuilt achter dit 
inmense pak ijs. Dit verlangen levend houden is het voornaamste doel van ARCTIC 05.

De missie van Arctic05 is, door middel van Internationale Poolexpedities, de bevindingen en observaties over het 
barre noorden te delen met het bredere publiek. Zo wil men de mensen bewust maken en onderwijzen over de 
schoonheid van de Arctische wereld, maar ook over de gevaren die deze leefwereld bedreigen.

De organisatie is onderverdeeld in 4 doelgroepen of werkgebieden:
1) Arctic Info Laboratorium: Heeft het doel om zo veel mogelijk info te bieden over de leefwereld, flora, de 
onbekende facetten en de veranderingen en evoluties van het poolgebied.
2) Imaginary / Arctic Dreams: Forum waarin foto's, teksten, geschreven observaties, gedachtenknipsels, de mooiste 
shots, video clips etc. worden gedeeld met al wie geïnteresseerd is.
3) Arctic05's Expedities: Door middel van deze expedities worden de andere doelgroepen gevoed en onderhouden.
4)Jeugd en natuur: Heeft de wens bij te dragen tot een duurzaam leefmileu door bewustmakingscampagnes naar 
jongeren, studenten, instituten, volwassen en anderen toe.

DE TEVREDEN KLANT
Van Arctica tot in de betere boekenwinkel: tussenstop Dirix - Van Hoof.  Pool-

reiziger Patrick Reader heeft het resultaat van zijn poolavontuur, een boek 

vol schitterende beelden van het koude noorden en zijn bewoners, aan onze 

handen toevertrouwd.  Wij besteden dan ook graag aandacht aan dit bijzon-

der werk: De roep van het Noorden.

Het  geschreven avontuur van Patrick Reader:
Hij is niet aan zijn eerste poolavontuur toe...  Vandaag neemt deze verslaggever 
van de noordelijke gebieden ons mee naar het hart van de Arctische Oceaan om 
ons de pracht van de eindeloze landschappen, de geïsoleerde kustdorpen van 
Alaska, de eilanden van het Canadese Grote Noorden en van Nunavut te laten 
ontdekken.

Als teammedewerker op een zeilboot nam hij deel aan de beroemde en 
mythische oversteek van het Noord-Westen en werd zo de eerste Belg die dit 
aandurfde in de geschiedenis van de polaire expedities van de Stille Zuidzee 
naar de Atlantische Oceaan.  Gedurende de drie maanden dat de expeditie 
duurde, heeft Patrick een pedagogisch project geleid waaraan hij de codenaam 
'l'Appel de l'Artique' gaf.  Dit boek wijdt u als het ware in in 'de Roep van de 
Noordpool'.  Het is zijn getuigenis in beelden die ons de ongelooflijke pracht 
van de ongerepte natuur van het Noorden onthuld.

Vanuit zijn betrokkenheid toont dit boek spectaculaire kleurenfoto's. Je 
verwondert je en stelt jezelf in vraag bij het aanzicht van zo'n onwezenlijk en 
betoverend licht van deze oceaan aan het einde van deze aarde, de ijsblokken 
die dansen met de wind en de stromingen, de walrussen die languit in de 
middernachtzon liggen, de beren die rondzwemmend wanhopig op zoek zijn 
naar een rustig ijsplekje, de zeeleeuwen, met hun pelsmantel uit het Noorden, 
wachtend op hun broedplaats... Hij deelt met ons ook zijn onvergetelijke 
ontmoetingen met de Inuit van het Noordelijk halfrond.

De Belgische poolontdekkingsreiziger Dixie Dansercoer,  schrijver, de Engelse 
dierenfotograaf Paul Sterry, alsook de Franse zeilster Maud Fontenoy namen 
deel aan dit geschreven avontuur om ons te sensibiliseren voor de schoonheid 
van onze natuur en onze oceanen.

De oceaan van het noordpoolgebied en de omringende landen roepen betovering  
op.  Wat brengt de toekomst voor dit prachtige maar kwetsbare koninkrijk, 
vandaag zo begeerd en in gevaar gebracht?  Dit werk, met rijke illustraties, 
is een fantastische reis in de fascinerende wereld van het noordpoolgebied en 
roept ons allen op om te reageren voor zijn behoud!

Zich verwonderen is ook zich engageren... Allen samen, kunnen we dit!

ARCTIC05: Internationale Poolorganisatie

DRUKKER AAN HET WOORD
"Het drukken van dit boek vormde een hele uitdaging,

waarbij er heel veel factoren een rol speelden..."

Mike Vanbesien: onze drukker over 'L'Appel de l'Arctique.

Van scherm tot plaat.

"In totaliteit spreken we, om dit boek tot stand te laten komen, over 40 

katernen binnenwerk, en één katern voor de cover. Dit alles is goed voor 164 

platen."  Dit boek werd gedrukt in quadri of vier kleuren. Per katern of pagina 

zijn er dus vier inktplaten nodig, 1 voor cyaan, 1 voor magenta, 1 voor yellow 

en 1 voor kobalt of zwart (41 x 4 = 164).

Hoe verliep het drukproces zelf? Wat maakt dit boek zo bijzonder?

"Het felle contrast met het uiterst witte papier (Heaven 42, soft matt, gebruikt 

voor deze nieuwsbrief, moeilijker bedrukbaar) en de erg scherpe en zuivere 

foto's vormden een streling voor het oog, wat dit tot een zeer aangenaam 

drukproces maakte. Daarbij  kwamen een "oog"  voor detail, 200% concentratie 

en kleurkennis te pas. Het resultaat mag gezien worden, we spreken dan ook 

van een mooi en zeer luxueus boek, een 'eyecatcher', met fierheid gedrukt."

Technische details van het werk: Formaat open: 220x600 mm, gesloten: 

220x300mm. / Hardcover: 2,5 mm grijsboard, beplakt met heaven 42 softmatt 

200 gr,  / 160 pagina's binnenwerk, heaven 42 softmatt 135 gr.  / Garen genaaid.

Patrick Reader
'Behind clouds, there is always a 
thousand suns.'     oude Indische spreuk

Patrick Reader werd geboren op 
2/9/1968. Hij studeerde rechten en 
criminologie aan de universiteit van 
Louvain-la-Neuve. In 2003 ontdekte 
hij in het bittere noorden  de  archipel 
van Svalbard, en zijn onmetelijke 
schoonheid.  Hij spreekt hierover 
als 'een authentieke ijsvlakte en 
hot spot, waar de eeuwenoude rust 
en de onvoorspelbare schoonheid 
zo dicht bij elkaar staan dat ze ons 
vervullen met een warmte die niet te 
omschrijven  valt.'  In 2005 leidde deze 
passie tot het ontstaan van Arctic 05, 
een Internationale Poolorganisatie. 
Vandaag combineert hij zijn job in de 
telecom sector met het besturen van 
deze organisatie en haar missies.

U zoekt nog naar een prachtig 
geschenk voor uw ouders, kinderen 
of vrienden? Dit schitterende 
fotoboek zal u niet teleurstellen. 
Het boek telt zo'n 160 pagina's 
die het lokale leven en de sfeer 
weergeven van de wereld in de 
poolgebieden. 

Het boek L'Appel de l'Arctique'
geschreven in het frans,
is te koop bij de betere boekhandel, 
of bij ons in de winkel van drukkerij 
Dirix-Van Hoof voor het bedrag  van 
euro 39,90.

Online bestellen kan via:
patrick@arctic05.org

Stuur een e-mail met vermelding 
van alle details: naam, locatie,...
De kostprijs per boek bedraagt dan 
euro 39,90 plus verzendingskosten.
Meer weten? Surf naar:
www.arctic05.org

Patrick Reader (rechts) en Raf De 
Laet, (links) tonen trots het eerste 
gedrukte exemplaar van l'Appel de 
l'Arctique, december 2010.

L'Appel de l'Arctique werd gedrukt 
op FSC papier en draagt zo bij aan 
een duurzame leefomgeving.


