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HOME-MADE COOKIES 

 

Het zal je maar overkomen: dat je na veel gezwoeg achter je beeldschermpie met 

veel kunst- en vliegwerk eindelijk die ingewikkelde grafiek in elkaar hebt 

geknutseld of die schitterende sheet met dat fantastische plaatje gebrouwd, en 

dat dan plotseling een collega met groot nieuws binnenstormt, en dat jij dan in 

alle consternatie even vergeet F10 te gebruiken, en dat dan door stom toeval het 

netwerk juist even plat gaat, en dat je je dan wel voor je kop kunt slaan dat je 

niet... 

En het mooiste is, dat je dat helemaal nooit hoeft te overkomen! Niet dat het niet 

leuk is om eens even lekker te knutselen of dat je collega groot nieuws brengt; 

nee, dat niet. Maar jezelf voor de kop moeten slaan, dat is niet leuk. En het hoeft 

ook helemaal niet, joh! 

Stel: je krijgt een onwijs lange lap tekst aangeleverd zonder flop. Overtypen? 

Kom nou, daarvoor hebben we toch zo'n handige scanner in huis! Snel even 

badges of tafelkaarten schrijven voor de training van overmorgen? Zonde van de 

viltstiften, en bovendien leven we toch zeker niet meer in de oertijd? Certificaatje 

nodig voor de afsluiting van een cursus? Of wil je alsnog de blitz maken met zo'n 

flitsende sheet? Overweeg je een bosperceel wat verder uit te dunnen door weer 

eens een inspirerende nieuwsbrief op de markt te brengen? Had je toevallig 

trendy flippo's in gedachten als relatiegeschenk (of om gewoon met je 

vriendinnetje te ruilen)? 

No problem: de collega's van produktie en vormgeving maken het allemaal 

mogelijk. Je moet eens gaan kijken naar de geavanceerde apparatuur die ze ter 

beschikking hebben. Een lust voor het oog, al die hard- en software: WP-6 onder 

Windows, Pagemaker, Corell Draw: dat is pas smullen, mensen! Sommigen zijn 

er helemaal van in de wolken. En met hun vlijmscherpe mesjes (merk: Stanley) 

snijden zij voor ieder die dat nodig heeft glossy standmateriaal perfect op maat. 

Voor een heavy displaytje moet je wat meer geduld hebben, want kwaliteit kost 

nu eenmaal tijd. Omslagwikkel nodig voor je videoband, wil je een ceedeetje laten 

persen? Takt-design maakt een stijlvol ontwerp voor je. En voor alles geldt: no 

kjoer, no pee. 

O ja, niet vergeten om eerst even bij planning binnen te lopen. Morgen brengen 

en vandaag halen kan dus écht niet, you know. Voor één ding kun je daar helaas 

niet aankloppen: vlaggen. Daarvoor moet je elders in het bedrijf zijn! 

Wat ik maar wou zeggen: loop eens binnen en geniet van die wondere grafische 

wereld, gehuisvest onder het nieuwe dak van ons gebouw. Tien tegen één dat je 

voortaan alleen nog maar home-made cookies lust! 


