Een bedrijf met een bijzondere, inspirerende
geschiedenis. Dat is Drukkerij Berne in Heeswijk
zonder meer. Het grafische bedrijf vindt zijn
oorsprong rond 1920 wanneer de Norbertijnen in de
Abdij van Berne een drukkerij beginnen om liturgische
werken in eigen beheer te produceren. De locatie
van de drukkerij, het prachtige kloosterterrein aan
de Abdijstraat, is anno 2009 onveranderd, maar
natuurlijk is het bedrijf met de tijd meegegaan.
Alle hedendaagse machines die je in een modern
grafisch bedrijf verwacht, zijn hier te vinden. Ook
hebben de geestelijken er inmiddels plaatsgemaakt
voor een kleine twintig vakmensen.
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een nieuwe huisstijl, familiedrukwerk of een

Boekhandel en uitgeverij
De broeders van de abdij leidden in vroeger
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jaren naast de drukkerij ook een boekhandel
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aan het juiste adres. Wil je bovendien iets
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speciaals dan moet je zeker bij Drukkerij Berne

te vinden zijn op het kloosterterrein. Ze zijn
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“We kunnen onze klanten het gehele traject
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drukker nauw samenwerkt. De boekhandel

uit handen nemen. Van de ontwikkeling van
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bestaat al sinds 1959 en is gespecialiseerd
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het drukwerk”, geeft Steinhart aan.

bindwijzen vormen slechts enkele van de

spiritueel terrein. Dat ook dit bedrijf, net als
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specialiteiten waarover de deskundige

de drukkerij, met de tijd meegaat, blijkt wel
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medewerkers klanten graag van advies
voorzien.

uit de drukbezochte website berneboek.com.
Om inspiratie op te doen op de genoemde
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Luijtjan, naar Monique of naar een andere
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Heeswijkse Ikonen. Een prachtige uitgave

Een belangrijk punt waarmee we ons kunnen
onderscheiden in de markt.”

voorzien van een lederen cover, waarin
gebruik is gemaakt van gouddruk en waarin
haarscherpe details zijn afgebeeld van de

Iets speciaals
Drukkerij Berne is van alle markten thuis.
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