Van stencilapparaat naar drukpers
Drukkerij Argus 25 jaar
Op 1 mei 1981 opende drukkerij Argus haar deuren aan de
Steven Hoogendijkstraat in de deelgemeente Feijenoord.
"We zijn begonnen met een stencilapparaat in de kelder
en een doka in de kast", aldus Cor de Bruijn, medeoprichter
van de drukkerij, "computers hadden we destijds niet:
daar hadden we slechts van gehoord."
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