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De beste
wensen van DK

EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUWE
START, EEN NIEUWE NAAM...

DK POLYESTER
Een naamsverandering, dat doen
we niet elke jaarwisseling, maar
dit was hét moment. ‘Je afkomst
moet je niet verloochenen, maar de
logica om Bijl in de naam te handhaven was er simpelweg niet,’ zegt
Pascal van Dam.
‘Toen wij deze zomer werden getroffen
door brand, werd Bijl Pro�elen platgebeld en verrast met bloemstukken met
mooie woorden.’ Igor Knook, mede-eigenaar, valt hem bij: ‘Bijl had natuurlijk
een belang in ons bedrijf, maar sinds 1
januari 2008 staan we volledig op eigen
benen. Bijl Pro�elen en DK Polyester zijn
twee compleet verschillende, volledig
zelfstandig opererende bedrijven. Eigenlijk is de enige overeenkomst dat we
allebei succesvol zijn en groeien, en dat
is bijzonder in tijden van economische
recessie waarin minder wordt gebouwd
terwijl dat wel de sector is waar wij het
moeten verdienen. We gaan hier ingrijpend moderniseren en hebben vergevorderde nieuwbouwplannen.’ Pascal van
Dam: ‘De eerste bouwbesprekingen zijn
gevoerd, tekeningen zijn gemaakt en de
vergunningsaanvragen lopen. De brand
was een enorme tik maar daar hebben

we met zijn allen, door keihard te werken,
een positieve draai aan kunnen geven.
Het heeft ons team gesterkt. Wij zien dit
alles als een frisse nieuwe start en dus
pakken we nu ook gelijk de naam aan.
Daarvoor hebben wij geen duur reclamebureau nodig of uitgebreide heisessies. Dat is zonde van de tijd en het
geld. Gewoon de eerste letter van beide
achternamen, Hollandse nuchterheid die
denk ik typerend is voor DK Polyester. De
naam is anders, voor de rest verandert
er niets. We gaan gewoon in hetzelfde
tempo door. Want als je een jaar als dit
toch positief weet af te sluiten dan heb ik
alle vertrouwen in 2011, zeker nu we zien
dat ook de markt weer wat aantrekt.’

En dus ook een
nieuw websiteadres!
www.dkpolyester.nl
Voorlopig blijven we de oude site
doorlinken maar de nieuwe naam
betekent dat ook de naam van
de website wijzigt en alle emailadressen krijgen de toevoeging
@dkpolyester.nl

Heeft u onze kerstkaart gemist? Dat
lag niet aan TNT Post, we hebben ze
namelijk niet verstuurd. De daarmee
uitgespaarde kosten hebben we als gift
overgemaakt aan Jump. Dit jeugdfonds van de Hartstichting zet zich in
voor een hartgezonde toekomst voor
jongeren met en zonder hartafwijking.
Uiteraard wensen we u bij deze alsnog
een gezond en voorspoedig 2011.

Seizoenspakker
Het grote probleem in de langdurige
vorstperiode vorig jaar was het zout,
het was op en er werd zelfs in enkele gemeenten gestrooid met geurig
badzout. Deze winter hebben we al
weer heel wat sneeuw gehad maar er
is naar verluidt voldoende ingekocht
om de straten te pekelen. Sinds jaren
leveren wij de DK Zoutstrooibak, een
oerdegelijke polyester bak op pootjes
met een scharnierend opvallend oranje
deksel. U ziet ze regelmatig staan bij
voetgangersbruggen, sportverenigingen
of op gemeentevoertuigen. We hebben
ze voor u in twee maten t.w. de 350- en
de 500-liter uitvoering. Snel leverbaar,
mét of zonder strooizout!
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BEERS BOUWPRODUCTEN BV
HEEL TEVREDEN MET DK POLYESTER

De DK
feestkalender

‘Bouwen met vertrouwen, dat doe je met degelijke producten.’ Aan
het woord is Marc Beers, directeur van de gelijknamige Medemblikse
groothandel in bouwproducten.

‘Ik ben thuis in de polyesterwereld en bouw voort op de activiteiten die mijn vader
jaren terug is gestart. De productie wilde ik niet zelf ter hand nemen, dat vereiste grote
investeringen en is bovendien lastig te plannen en daar zijn anderen beter in zo heb
ik geoordeeld. Ik ben voor mezelf gestart in 2008 en tegenwoordig betrek ik zo goed
als alles van DK; van windveren, boeidelen, dakgoten, koudebrug- en bekledingselementen tot aan luifels en raamluiken.’ De klantenkring van Beers bestaat onder meer
uit (middel)grote bouw- en aannemersbedrijven en woningbouwverenigingen en die
verlangen dat er �exibel en tegen een gunstige prijs geleverd kan worden. ‘Met de
mensen van DK Polyester is het prettig schakelen. Natuurlijk probeer ik alles tijdig te
bestellen, maar ook een spoedklus loodsen ze er keurig tussendoor. Je merkt dat ze
mijn business snappen, ze produceren volgens mijn speci�caties en staan garant voor
een snelle levering. Ik houd ervan om met het gezin op pad te gaan, te zaalvoetballen
en een potje tennis te spelen. Hard werken is prima, maar een stukje ontspanning op
zijn tijd hoort erbij. En echt ontspannen lukt pas goed als je weet dat de zaken goed
geregeld zijn.’ Voor meer informatie kijkt u op www.beersbouwproducten.nl

Na hard werken is het goed
rusten, zo luidt het spreekwoord. Goed feesten ook!
Op 12 november zijn we met zijn
allen, inclusief partners, naar Crazy
Pianos in Scheveningen geweest.
‘In één woord geweldig’, aldus een
enthousiaste feestganger. ‘Eten en
drinken in overvloed én fantastische
live muziek, ik wist niet dat mijn
collega’s zo konden zingen.’ Op 28
november bracht Sinterklaas zijn
jaarlijkse bezoek aan DK Polyester.
Een zeer geslaagde middag waarbij
bijna 30 kinderen - tot 12 jaar vermaakt werden met spelletjes en
allemaal een persoonlijk cadeautje
mochten uitpakken. En als extraatje
was er voor iedereen ook nog een
vrolijke BranieBrouwselBundel van
Frank Vester. De kerstborrel - en
aansluitend het stamppottenbuffet
- op 17 december werd als altijd
goed bezocht. Ook nu waren de
partners welkom, want bij DK vieren we dit soort evenementen altijd
samen. Tot in de kleine uurtjes werd
er gefeest en nagepraat over een
bijzonder jaar.

KUNSTRUBRIEK
Beeldend kunstenaar Herman
Lamers laat zich niet in hokjes
plaatsen en dat proberen we dan
ook niet. Hij is zeer veelzijdig, om
dat te zien bezoek je zijn website www.hermanlamers.nl of de
diverse kunstobjecten die door de
hele wereld te bewonderen zijn.

Bij DK Polyester komt hij al enige tijd
over de vloer, dat begon toen hij zijn
eerste oneindige bank wilde produceren
zonder naden of wat ook. ‘Alles uit één
stuk én hufterproof.’ De doolhofbank
in Oldenzaal kreeg een vervolg met
de verbeterde versie in Hoorn. ‘Want
al doende leer je en herken je wat er
allemaal mogelijk is met polyester. Het
is een uitermate goed te bewerken
product en bovendien betaalbaar. Ik
werk met vele materialen maar als je
een dergelijke bank uitvoert in brons dan
wordt ie loodzwaar en duur. Polyester
heeft ook als voordeel dat het heel

kleurecht en kleurvast is en dat is zeker
voor buitenobjecten heel praktisch.’ Het
meest recente project samen met DK
betreft een dozijn op- en onderduikende
hippo’s in de vijver van de gerestylede
speeltuin in de Stormpolder in de
Rotterdamse Beverwaard. ‘Het ideale
materiaal om deze opdracht mee in te
vullen en DK denkt mee in de oplossing.
Eigenlijk kan bij hun alles. Het is een leuk
bedrijf dat gelukkig niet lijdt onder “managersziekte”. Igor en Pascal zijn gewoon meewerkend voorman en draaien
net zo hard mee. Dat is kenmerkend
voor de sfeer en nodigt uit tot meer.’

