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Amsterdam, 25 maart 2016

Betreft:
- verhuisd naar Back-Upstraat 12, 1033 NX  Amsterdam
- “Over Papier:” donderdag 19 mei 2016

Geachte relatie,

Sinds het begin van dit jaar werken wij vanuit de Back-Upstraat 
in Amsterdam-Noord. Een drukkerij verhuizen is natuurlijk nogal 
een operatie, maar de verhuizing nadert nu haar einde. Wij zijn 
de laatste verhuisdozen aan het uitpakken.

Hoewel onze straatnaam wel eens een glimlach bij mensen oproept, 
voelen wij ons (in navolging van J.C. Bloem) domweg gelukkig  
in de Back-Upstraat. 

Wij delen het pand met eigenaar Jubels bv, net als wij bedreven 
grafici. Twee zelfstandige bedrijven in een gebouw van glas en 
beton waar met de modernste druktechnieken en klassiek grafisch 
vakmanschap hoogwaardige grafische producties worden uitgevoerd.

In ons verhuisbericht kondigden wij in onze nieuwe behuizing de 
bijeenkomst “Over Papier:” aan op donderdag 31 maart. Met alle 
inspanningen van verhuizen en gelijktijdige productie nog in de 
benen, hebben wij besloten om “Over Papier:” uit te stellen tot 
donderdag 19 mei. Eind april zenden wij u de uitnodiging met 
verdere details.

In de tussentijd bent u natuurlijk van harte welkom om zelf het 
geluk van een drukker in de Back-Upstraat te ervaren. Met de auto 
zijn wij eenvoudig te bereiken. Met openbaar vervoer kunt u met 
de pont van NS-station Amsterdam Centraal naar de NDSM-werf in 
Amsterdam Noord gratis oversteken. Wij zorgen voor vervoer van 
pont naar drukkerij en terug: bel 06 5336 2519 of mail voor een 
afspraak.

Met vriendelijke groet,

Arie Lenoir en collega’s
Lenoirschuring
06 5336 2519
arie@lenoirschuring.com


