
 

  Uitnodiging  
  avondexcursie  
  25 oktober 2018 

 

Onze eerste activiteit van dit najaar, een avondexcursie, waarvoor we jou en een eventuele introducé met veel 

plezier uitnodigen, bezoeken we een bedrijf met een zeer veelzijdig karakter, innovatief, met een sterke 

familietraditie en een complete range van apparatuur om de meest veelzijdige projecten uit te kunnen voeren.  

We gaan naar Wihabo in Geffen. Een bedrijf dat op bijzondere manier meedenkt met hun klanten en daarvoor 

alles uit de kast haalt op technisch en organisatorisch gebied. 

Meld je aan via het inschrijfformulier op onze site www.grafimediastudiegroep.nl Ook de planning met het 

GSOB programma voor 2018 is op onze site te zien, inschrijven voor iedere activiteit is nu al mogelijk. 

Het belooft dus een leerzame en interessante excursie te worden die de moeite waard is om aanwezig te zijn. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wihabo is een familiebedrijf met sterke lokale wortels. In een korte tijd 

is het bedrijf uitgegroeid van kleine dorpsdrukker tot landelijke speler. 

Dat is volgens hen een kwestie van boerenverstand, ondernemerschap 

en de drang om het altijd weer beter te willen doen. 
 
De start 

Het begon allemaal in een Nulandse garage in 1986. Op deze plek 

besteden de broers Willy en Hans hun vrije uurtjes met kopiëren, 

drukken, vouwen en nieten. Zonder enige groeistrategie, maar gewoon 

om verenigingen en particulieren in de regio te helpen. Dankzij hun 

lokale betrokkenheid bouwen de broers in vijf jaar een enorm netwerk 

op. In 1992 starten ze met nieuwbouw aan de Heesterseweg in Geffen. 

Willy’s zoons Joris en Ruud treden in 2001 in vaste dienst. Digitalisering 

blijkt de aanjager voor verdere groei. Naast investeringen in HP Indigo 

digitale persen maakten ze steeds de slag naar verdergaande 

automatisering. Nu hebben ze een volledig geautomatiseerd 

productieproces met als hart de HP Indigo 10000 én 12000 Digital 

Press: twee digitale drukpersen op B2 formaat. Maar met digitaal 

drukken alleen ben je er niet.  

Daarom zijn ze een stap verder gegaan en heeft Wihabo 

geïnvesteerd in een KAMA ProFold 74 (digitale vouw-

plakmachine), een Highcon Euclid IIIs (geautomatiseerde 

ril- en laserstansmachine) en een Scodix Ultra2 Pro with foil 

(digitale veredelingsmachine).  

 

De producten 

Wihabo is een productiebedrijf met veel mogelijkheden 

om unieke producten te maken. Die ontwikkelen ze veelal 

samen met hun klanten. Dat zijn zowel eindklanten, alsook 

creatieve bureaus en drukkerijen. Wihabo maakt bijzonder 

drukwerk ‘gewoon’ mogelijk. Ongeacht wat de opdracht is 

en voor wie ze dat doen. Ze combineren hun geavanceerde 

machinepark met een grote vindingrijkheid en een enorme 

daadkracht. En dat geldt echt niet alleen voor grote of 

complexe orders. Ook het briefpapier van de zzp’er en het reclamebord van de sportvereniging krijgen bij Wihabo de 

aandacht die ze verdienen.  

 

Goed om te weten: Wihabo is een pionier op het gebied van 

massamaatwerk. Dat betekent dat de drukker grote hoeveelheden 

drukwerk kan personaliseren. En dat bij de meest uiteenlopende 

dragers: van geschenkboekjes tot en met chocoladerepen. Zo zorgen 

ze dagelijks voor een ‘wow’ bij duizenden chocoliefhebbers met 

gepersonaliseerde Tony’s Chocolonely chocoladerepen. Online 

besteld, digitaal gedrukt en machinaal gewikkeld. 

http://www.grafimediastudiegroep.nl/


 

Maatschappelijke positie 

Wihabo is zich bewust van hun maatschappelijke positie. Ze voeren dan ook een 

zeer actief beleid ten aanzien van Mens, Materialen en Milieu. Binnen het warme 

klimaat van het familiebedrijf geven ze kansen aan mensen die net wat meer 

ondersteuning nodig hebben. Wihabo is FSC-gecertificeerd en heeft het 

Duurzaam Inkopen keurmerk. Daarnaast zijn ze medeoprichter en lid van de 

Duurzaamheidskring Oost-Brabant, waarin ze samenwerken met andere grafische 

bedrijven om de milieubelasting terug te dringen.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

programma voor deze avondexcursie op 25 oktober 2018 ziet er als volgt uit: 

19:30 – 20:00 uur Ontvangst bij Wihabo, onder het genot van kop koffie 

20:00 uur Aanvang programma, inleiding programma, rondleiding productie 

21:45 uur Einde rondleiding en vragen ronde 

22:00 uur Einde avondexcursie 
 
Voor deze avondexcursie zal er geen busvervoer georganiseerd worden, je dient voor eigen vervoer te zorgen. 
 
In verband met de organisatie van deze excursie verzoeken wij je aan te melden vóór zaterdag 20 oktober 2018, 

via het inschrijfformulier op onze site www.grafimediastudiegroep.nl of via de post naar het secretariaat: 

GSOB, Besoyensestraat 74, 5141 AK Waalwijk.  
 
De eigen bijdrage voor de organisatiekosten van deze avondexcursie is € 15,- voor een relatie, de genoemde prijs is 

per persoon. Voor sponsors van GSOB is de eigen bijdrage niet van toepassing, dit zal bij de bevestiging van de 

aanmelding, die je via mail zal ontvangen, nogmaals worden aangegeven. 

Zoals op de jaarvergadering is besloten dient de eigen bijdrage vooraf overgemaakt te worden op 

bankrekeningnummer NL72RABO 0152963782 t.n.v. Grafische Studiegroep onder vermelding van: Wihabo okt 2018. 
 
GSOB telefoon voor deze avond: Johan Kuijsten 06 – 1406 6472 
 
Bezoekadres: 

  

Wihabo  

Heesterseweg 13 

5386 KT Geffen 

www.wihabo.nl 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
GSOB programma 2018: 

15 november 2018 Avondexcursie naar in Utrecht 

13 december 2018 Avondexcursie naar in Harderwijk 
 
GSOB programma 2019: 

18 januari 2019 Netwerkavond en jaarvergadering                                ‘s-Hertogenbosch 

http://www.grafimediastudiegroep.nl/

