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Op 19 december 1979 was het zover en werd iedereen in de gelegenheid gesteld
het nieuwe gebouw te bekijken. Namens onze vereniging boden de secretaris en
penningmeesteresse een bloemstuk aan, met onze hartelijke gelukwensen. Op de
foto afgebeeld met mej. E . A . van Spronsen en de Dinkeldruk heren J.P. Berkhout
en L . J . H . Raymakers.
Het was voor onze vereniging wel een gebeurtenis om even bij stil te staan. A l vele
jaren zijn we daar als het ware 'kind aan huis' en genieten daar een onbeperkte
gastvrijheid en gratis hulp bij het verpakken en verzenden van ons tijdschrift. Ieder
heeft daar plezier in het drukken van ons blad en beijvert zich om het zo smaakvol
mogelijk uit te voeren, getrouw aan hun 'devies' de gestelde kwaliteit, voor de
gestelde prijs, in de gestelde tijd. Een stelregel die voor ons in de loop der jaren
steeds bewaarheid werd. Groeimogelijkheden heeft het bedrijf nu in ruime mate.
Juist de snelle groei van het bedrijf maakte vertrek uit te krap geworden behuizing aan de Oldenzaalse Haerbroekstraat noodzakelijk. Dinkeldruk begon als handelsdrukkerij binnen het krantenbedrijf van drukkerij Twentsche Courant in 01denzaal. Toen de krant voor verdere groei Hengelo opzocht, bleef de handelsdrukkerij in Oldenzaal. M e n drukte in hoofdzaak in boekdruk, maar in 1970 schakelde
het bedrijf over op offset. In 1974 begon men met fotografisch zetten en zorgde
daarmee voor een Europese primeur door het zogenaamde 'Ultra Count' correctiescherm te gaan gebruiken. In 1977 besloot men tot nieuwbouw. Plannen werden
gemaakt voor expansie op middellange termijn. Architectenbureau Morsink uit
Ootmarsum ontwierp het moderne bedrijfscomplex, aannemingsbedrijf Ribberink
uit Hengelo zette het neer.
Zoals gezegd is bij de bouw al rekening gehouden met verdere uitbreiding. Dinkeldruk, lid V P G I , tracht de markt te benaderen door meedenken met de drukwerkgebruikers binnen een afgebakende reeks van produkten.
Behalve periodieken, reclame- en handelsdrukwerk produceert Dinkeldruk ook
boeken.
Wij wensen dit mooie bedrijf en haar ambitieuse en opgewekte medewerkers, een
gelukkige toekomst in het nieuwe gebouw.
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