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25 ja25 jaaarr
DANTO
Creatieve Communicatie

20 ja20 jaaarr

Ruim vijf jaar geleden, op een mooie zonnige 

voorjaarsdag kwamen meer dan 100 gasten naar 

de VriMiBo ter gelegenheid van 20 jaar PZC. 

Op 1 juli 2022 wordt de netwerkreünie dunnetjes 

overgedaan en is het dubbelfeest. Want naast 

25 jaar PZC vieren we dan ook 20 jaar Danto. 

‘Vieren wat je vieren kan’, is ons parool. Dat 

willen wij graag samen met onze allerleukste 

relaties doen. Daarom nodigen wij jou van 

harte uit om op 1 juli 2022 in De Vergulde Vos in 

Rijpwetering een borrel te komen drinken en te 

toosten op onze unieke samenwerking, die wat 

ons betreft nog jaren voortduurt!

Voor veel gasten die op 24 maart 2017 bij de viering 

van 20 jaar PZC waren, was de locatie De Vergulde 

Vos in Rijpwetering een aangename ontdekking. 

Rijpwetering is een klein, maar � jn, Zuid-Hollands 

polderdorp, gelegen aan de Kagerplassen. 

Zomers geliefd bij watersporters en ‘s winters bij 

schaatsers van de bekende molentochten. Waarom 

Rijpwetering? Daar liggen de roots van PZC. 

Peter is er geboren en opgegroeid als zoon van de 

plaatselijke kruidenier. Zijn opa Piet is in dat dorp 

met zijn bedrijf in kruidenierswaren begonnen. 

Op 24 maart 1924 om precies te zijn. 

Vandaar de start van PZC op dezelfde datum: 

24 maart 1997. Die middag verrichtte Peters’ 

zus Monique de o�  ciële openingshandeling, 

de onthulling van het PZC logo. Op dat moment 

wisten we al dat zij helaas niet lang meer onder 

ons zou zijn. In 2001 moest Monique de strijd 

tegen kanker opgeven en overleed zij veel te jong 

op 38-jarige leeftijd. Het maakt de herinnering aan 

de oprichting van Peter Zwetsloot Communicatie 

extra memorabel en dierbaar tegelijk.

d u b b e l f e e s td i e r b a a r 

 24 maart 1997

24 maart 1924



Kom je ook? Je kunt je aanmelden!

Meer informatie over de VriMiBo op vrijdag 1 juli 

2022 in De Vergulde Vos in Rijpwetering vind 

je op: www.p2content.eu/dubbelfeest 

Via deze site kun je, je aanmelden. 

Of misschien heb je dat al gedaan. 

Je kunt ook zien wie er komen, leuk!

De intensieve samenwerking tussen Giuseppe en 

Peter kent al een lange geschiedenis en begon 

begin jaren negentig van de vorige eeuw. 

Giuseppe werkte bij de Hilversumse formulieren-

drukkerij Ahrend Globe en Peter als productmanager 

bij Spedo Business Papers, een afdeling binnen 

De Blaeuwe Werelt in Apeldoorn waar ketting-

formulieren werden ingedrukt. Eind tachtiger jaren 

had De Blaeuwe Werelt concurrent Ahrend Globe 

overgenomen. In 1990 werd de beslissing genomen 

dat Spedo als een zelfstandig bedrijf binnen de 

Groep in Hilversum verder zou gaan. Een enorme 

uitdaging, bleek.

Het betekende concreet ook het begin van de 

samenwerking tussen Giuseppe en Peter. Vooral bij 

het opzetten van de nieuwe activiteit Printing on 

Demand. Eerst printen in zwart en later in full color. 

Spedo was op dat moment één van de eerste van 

huis uit gra� sche productiebedrijven, die zich met 

deze ‘nieuwe tak van sport’ ging bezig houden. Het 

waren spannende en vooral leerzame tijden. 

Peter werd in 1997 zelfstandig en Giuseppe vijf jaar 

later. Na verloop van tijd kwam de samenwerking weer 

op gang en die is in de loop der jaren alleen maar beter 

geworden. Mooi, toch?

Het cadeau waar je ons het grootste plezier 

meedoet is – als je in de gelegenheid bent – om 

op 1 juli 2022 van de partij te zijn. Echt waar, een 

mooiere waardering kunnen wij ons niet wensen. 

En als je komt: Kom dan vooral met lege handen. 

Cadeaus zijn – hoe goed bedoeld ook – echt niet 

nodig. Mocht je toch ‘iets’ willen doen, dan is onze 

cadeautip: Sponsor Jurgen!

Jurgen Bekker is accountmanager bij onze 

grootste klant AtéCé Graphic Products. Wij 

hebben hem leren kennen als een zeer sportieve 

toerrijder en dé grote inspirator achter de populaire 

AtéCé Wielertoertochten. Maar bovenal kennen 

wij Jurgen als een zeer aimabel en oprechte 

Achterhoeker. Jurgen � etste vorig jaar Tour for 

Life, een achtdaagse etappekoers vanuit Italië naar 

het Limburgse Valkenburg. Hij haalde toen voor 

het Daniel den Hoed Fonds met zijn prestatie een 

prachtig sponsorbedrag op.

In september zet Jurgen zich weer in voor een 

goed doel en gaat hij met team Squadra Gra� ca

de uitdaging aan om meerdere keren de Stelvio 

in het Italiaanse Bormio te bedwingen.  En ook 

nu � etst Jurgen samen met zijn ploeggenoten 

voor een goed doel, want de Stichting Stelvio 

for Life zamelt geld in voor onderzoek naar de 

behandeling van kanker.

Voor ons is Jurgen een held en daarom 

ondersteunen wij hem graag door giften voor 

ons jubileum aan hem te doneren. Hoe het werkt? 

Heel eenvoudig. Via de speciale sponsorpagina 

www.atece.nl/sponsorjurgen 

kun je je steentje bijdragen.

D e  B l a e u w e  W e r e l t

C a d e a u t i p :  K o m  g e r u s t  m e t  l e g e  h a n d e n

Deze speciale jubileumkrant verschijnt vanwege het 

25-jarig bestaan van Peter Zwetsloot Communicatie | PZC 

en het 20-jarig bestaan van Danto Creatieve Communicatie 

en wordt selectief gestuurd aan genodigden voor de 

VriMibo op 1 juli 2022 in De Vergulde Vos te Rijpwetering.

De jubileumkrant is digitaal 

gedrukt bij Creative DM Factory

Concept & Content: Peter Zwetsloot | PZC 

Opmaak: Giuseppe Toppers | Danto 

Eindredactie: Dirk van Harten Communicatie

Beelden: Debby den Dulk | Danto

COLOFON
Natuurlijk was Cees Pfei� er van het inmiddels 
opgeheven Gra� sch Weekblad en de ook niet 
meer bestaande Kalenderwedstrijd van de partij. 
Hij deelt hier mooie herinneringen met Tessa 
Schluter van het Koninklijke KVGO.

Else van Ge� en van Else coacht. Maar nu even niet. 
Gewoon gezellig bijpraten met Tineke Pruiksma, 
de echtgenote van de jubilaris.

Marjolein Gielis kon het niet laten om toch een 
cadeautje mee te nemen. Fraai verpakt in een 
wijnkistje met het jubileumlogo. Dat is nog 
eens binnenkomen!

Waar Louis de Jong van Jetmail (links) is, wordt altijd 
gelachen. Zo ook hier tijdens de VriMiBo krijgt Louis 
de lachers, Rob de Kort van Amstel Graphics (midden) 
en Henk Bleeker (ex) mister Xerox, op zijn hand. We 
zullen niet verklappen wat Louis vertelde.

Een mini reünie van ex De Blaeuwe Werelt collega’s. 
(vlnr) Giuseppe Toppers, Peter van der Vorst, Anita 
van Dijk en Dignus Nagelkerke.

Karin Bakker, vroeger van Pitney Bowes, 
tegenwoordig van Jetmail en Gert-Jan ten Klei van 
Creative DM Factory hadden elkaar ruim tien jaar 
niet gezien. Wel uit het oog, maar niet uit het hart, 
zo te zien.

Namens Jurgen en team Squadra 

Gra� ca: hartelijk dank voor jouw 

bijdrage, geweldig! 

Lees het hele verhaal over Jurgens 

passie op www.atece.nl/mvo


