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20 PROCENT PLUS,
MET DANK AAN U
Weest u niet bevreesd... We hebben
het niet over de grondstofprijzen
maar over een omzetstijging van
ruim twintig procent. 2011 was in
alle opzichten voor DK een zeer
succesvol jaar. We hebben, met
dank aan onze brede en vooral
trouwe klantenkring, een enorme
groei kunnen realiseren.
Overwerk - vroeger beginnen en langer
door - is ons niet vreemd maar in 2011 was
het min of meer standaard. Ook de zomerdip en winterslaap gingen aan ons voorbij
en we zijn dan ook blij dat we ook op personeelsgebied hebben kunnen groeien.

Zoals u van ons gewend bent spannen
we ons in om onze grondstoffen voordelig
in te kopen maar de olieprijzen stijgen en
we kunnen niet uitsluiten dat wij op enig
moment daarin mee moeten. Wat wij u wel
verzekeren is dat we u als vanouds met dezelfde inzet en de zo door u gewaardeerde
�exibiliteit blijven leveren.
De orderportefeuille voor 2012 is reeds
goed gevuld en we hebben zicht op enkele
mooie projecten dus we zien de toekomst
met vertrouwen tegemoet. Maar laat duidelijk zijn, we gaan niet achteroverleunen
of naast onze (werk)schoenen lopen! We
blijven presteren want u weet het, DK gaat
verder waar anderen stoppen.
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U weet het inmiddels, kerstkaarten
sturen wij niet meer maar uiteraard
wensen wij u wel het allerbeste toe voor
het nieuwe jaar. De uitgespaarde kosten
maken wij als altijd als gift over aan
Hart voor Jeugd van de Nederlandse
Hartstichting.

10 KILOMETER
DAKGOOT
VOOR CADZAND

WIE WORDT MOERDIJKS
ONDERNEMER VAN HET
JAAR 2012? DK IS GENOMINEERD!
Het is een Olympisch jaar maar de gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen
is ons te vrijblijvend. Nu we genomineerd
zijn gaan we ook voor een podiumplaats.
Op vrijdag 16 maart a.s. wordt tijdens het
Ondernemersgala Moerdijk de winnaar uit
vijf genomineerden bekend gemaakt.

Wie wordt de opvolger van Bom Engineering? Vorig jaar sleepte het toen nog in
Fijnaart gevestigde ingenieursbureau de
prestigieuze ondernemersprijs in de wacht.
We zijn zeer vereerd met de nominatie - een
blijk van waardering - maar natuurlijk gaan
we nu ook echt voor goud.

Bouwbedrijf Heijmans realiseert in
Cadzand een nieuwbouwproject
van 450 duurzame, riante
(vakantie)woningen. In samenwerking
met onze relatie Beers Bouwproducten
mogen wij maar liefst tien kilometer
dakgoot, windveren, raamluiken,
deurluifels en sierelementen leveren.
Een geweldig mooie opdracht die maakt
dat we ons personeelsbestand verder
hebben uitgebreid zodat onze andere
orders niet in het geding komen.
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SINTERKLAAS & KERST
Die helm past ons allemaal, zo
meende Sinterklaas tijdens zijn
bezoek aan DK op zondag 27
november 2011. Hij wisselde zijn
rode mijter voor een bouwhelm en
had een persoonlijk woord voor alle
kindertjes.
Bijgestaan door een tiental pieten werd het
een gezellige spelletjesmiddag waar ook de
ouders volop van wisten te genieten.
En op 16 december liep het weer vol, dit
keer zonder kids maar met alle aanhang
was het een drukte van belang tijdens
de traditionele kerstborrel. Vorig jaar een

overheerlijk stamppottenfestival, dit keer een
lopend buffet met een compleet verzorgde
barbecue. Het zal u niet verbazen, er werd
gedanst en het werd laat waarbij als altijd
dezelfde personen - u mag raden wie - het
licht uitdeden.

FANUC
FREESROBOT
IN GEBRUIK
GENOMEN
Bij de brand van 2010 ging ook onze
robot in vlammen op. Een nieuwe
stond hoog op ons wensenlijstje maar
er kwam op dat moment wel heel veel
op ons af dus die investering schoven
we nog even voor ons uit. Sindsdien
deden mensenhanden het precisiewerk.
De meesten van u hebben het gemis
waarschijnlijk niet eens gemerkt. De
nieuw aangeschafte Fanuc freesrobot is
in september geïnstalleerd en maakt dat
we nauwkeuriger en sneller werken dan
ooit dus dat werkt in ieders voordeel.

DE NIEUWBOUW
VORDERT

HANS IS EEN VOORBEELD
VOOR VELEN
‘Als heel Nederland griep heeft,
komt Hans gewoon op zijn ﬁets
naar het werk,’ zegt Igor Knook.
‘Hans is een bijzondere kerel die
altijd positief in het leven staat.’
Voor Hans Lepelaar (53) hoeft al die aandacht niet zo nodig. Hij vindt het niet meer
dan normaal dat je gewoon keihard moet
buffelen voor je boterham. ‘Dat ben ik gewend, dat doe ik al vanaf mijn veertiende.’
Toen hij op zijn achttiende een ernstig
motorongeluk kreeg waarbij zijn rechterarm

verlamd raakte, stortte zijn wereld in. ‘Maar
bij de pakken neerzitten heeft geen zin, ik
had nog een heel leven voor me en moest
er het beste van maken.’ Zijn carrière als
kok was echter over. Hij ging bij het gra�sch bedrijf aan de slag, eerst in de sociale
werkvoorzieningen en later ook daarbuiten.
‘Hierna heb ik nog zes jaar op een Duits
kippenmestbedrijf gewerkt en toen was ik
toe aan iets nieuws en rolde de polyesterwereld in,’ aldus Hans. Inmiddels werkt hij
alweer meer dan tien jaar bij DK en stuurt
een deel van de productie aan.

De modelmakerij is recent verhuisd
waardoor we enige lucht hebben kunnen creëren in de oudbouw. Voor de
zomer, zo is nu de verwachting, zal de
nieuwbouw gereed zijn en kunnen we
compleet over. In de eerstvolgende
editie van deze nieuwsbrief doen wij u
uitgebreid (foto)verslag.

‘We hebben alles in één hand, van het
ontwerp tot het eindproduct. Prima bedrijf,
leuke collega’s die allemaal voor elkaar
willen werken. En na hard werken weten
we ook plezier te maken.’ Bij iedere bedrijfsborrel loopt hij als oud-horecaman te
bedienen en staat hij net als vroeger achter
de tap. Met zijn gezonde hand stuurt hij de
rechter en haalt volleerd de hendel over.
Dat levert prachtige schuimkragen op. ‘Dat
verleer je nooit.’

