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NIEUWE WEBSITE
NA DE ZOMER
De gevelverlichting is aangepast, de
terreinen zijn opgeruimd en de panden
stralen, passend bij het vernieuwde DK.
Aan de afwerking binnen wordt momenteel
de laatste hand gelegd, maar we draaien
inmiddels productie in de nieuwbouw. Nog
niet alles is over, maar nu al merken we dat
we een enorme ef�ciencyslag hebben

gemaakt door de verbeterde logistiek.
Het is een riante werkruimte geworden
met grote lichtstraten in het dak en
allerhande voorzieningen zoals afzuiginstallaties waardoor het zeer prettig
werken is en dat komt de productiviteit
ten goede. U bent van harte welkom
voor een persoonlijke rondleiding.

Nu we toch bezig zijn, gaan we gelijk maar
door. De buitenboel is op orde, binnen is
het zo goed als klaar en het wagenpark is
in een nieuw jasje gestoken. Na de zomer
pakken we de website grondig aan. Snellere
technieken en social media maken dat het
tegenwoordig een stuk interactiever kan.
We gaan de website actualiseren en op
verzoek komt er een webshop, maar uiteraard kunt u ons als vanouds ook gewoon
bellen, faxen en mailen. Wordt vervolgd...

SPELEN IN DE

ROTTERDAMSE KUIP
U weet het, wij hebben iets met
kuipen. We bouwen ze sinds jaar
en dag, maar de allermooiste
staat in Rotterdam-Zuid.
Op 29 april, een zonovergoten zondag,
speelde SHO D1 uit Oud-Beijerland tegen
de talentjes van Feyenoord. Het was het
voorprogramma van de competitiekraker
van Feyenoord-AZ die de Rotterdammers
naar de voorronde Champions League
zou loodsen. Het stadion stroomde vol
en de jonge balkunstenaars waanden
zich echte profs met zoveel publiek.
DK is shirtsponsor van SHO.
Igor Knook heeft een heel speciale band
met zijn nu 12-jarige neefje Thijs Knook die
in de basis stond. ‘Het is geweldig om te
zien hoe hij zich kan uitleven in zijn sport en
dan is het leuk om zijn team te ondersteunen.’ Thijs Knook zelf is al even enthousiast.
‘We hebben een heel leuk team en spelen in
de Kuip is de droom van iedere voetballer.
Een geweldige grasmat.

De ereronde na a�oop was helemaal te gek,
duizenden supporters die klappen alsof je
de wereldcup hebt gewonnen. De eindstand was prima. We hebben zelf twee keer
gescoord en eigenlijk hebben we de tweede
helft gewoon met 1-1 gelijkgespeeld.’

MART VAN DIGGELE (65)
GAAT GEWOON DOOR
Donderdag 22 maart werd Mart van
Diggele 65. Hij is in de bloemen gezet
en uiteraard was er gebak. Alle reden
voor een feestje, maar geen reden om
te stoppen. ‘Van mijn pensioen genieten? Ik ga toch niet thuis zitten,’ zegt hij
met een lach. Hier heb ik �jne collega’s
en elke dag is onvoorspelbaar anders.
Werken is mijn grootste hobby, dus als
het aan mij ligt dan ga ik nog lekker een
tijdje door.’
Ooit werkte hij op de groenteveiling,
maar 11 jaar geleden rolde hij de
polyester in. Hij is een alleskunner
en doet productiewerk, bovendien is
hij sleutelhouder. Een waardevolle
kracht die we voorlopig nog niet
willen missen. Pro�ciat!
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ONDERNEMERSVERKIEZING
WAS GROOT FEEST
Het gebeurt niet vaak dat u ons
in smoking ziet rondlopen, maar
op vrijdagavond 16 maart staken
we strak in het pak.
‘Vooraf vreesde ik voor een saaie, strak
geregisseerde avond. Dat viel alleszins
mee, het was vooral beregezellig,’
reageert Pascal van Dam die namens
DK Polyester op het podium plaatsnam.
In het gemeentehuis in Zevenbergen
genoten 260 ondernemers van een luxe
diner. De genomineerden werden door
presentatrice Cynthia Abma - jawel,
Bianca van GTST - geïnterviewd, er
werden bedrijfs�lms getoond en aansluitend werd de winnaar bekend-

gemaakt. ‘We maakten ons geen
illusies, maar als je eenmaal in de competitie zit dan is het toch spannend.’
Dat Bewa Groep Moerdijk
- gespecialiseerd in onder andere
diervoederbewerking en vetveredeling met de titel aan de haal ging daar kon
iedereen zich in vinden. Nogmaals
Pascal: ‘Een mooi bedrijf en vooral
ook een hele geschikte kerel.
Wij hebben er een professionele
bedrijfs�lm én een leuke avond aan
overgehouden. Bovendien is het een
bewijs dat we onze zaken goed op orde
hebben. Je wordt compleet doorgelicht,
inclusief een boekenonderzoek waarbij

onder andere de jaarcijfers van 2010
een positief beeld moeten geven.
Al met al was deelname meer dan
de moeite waard.’

SKULLS EN WOLKENTAFELS
‘De Skull, van ontwerper Joep van Lieshout,
wordt door ons in opdracht van Lensvelt
Contractfurniture geproduceerd. Het is
een opvallend vormgegeven eenpersoons
werkplek, opgebouwd uit twee polyester
schaaldelen die met bouten aan elkaar zijn
“geklonken”. Binnenin zijn een massief
houten werkblad en een zitelement

gemonteerd. Je komt ze in openbare ruimtes
tegen, maar ook binnen bedrijven worden
ze in verschillende kleuren als �exibele privé
werkruimte ingezet.
Patrick Zandstra, productmanager bij
Lensvelt, verklaart zijn keuze voor DK:
‘Ik zocht een lokale partner en hier vond ik
de klik. Het is prettig communiceren, de

prijs/kwaliteitverhouding is goed en ze
denken mee in oplossingen. Daarom heb ik
ook de wolkentafel bij DK ondergebracht.’
De AVL (Atelier Van Lieshout) Cloud Table
is verrassend anders en staat symbool voor
vrijheid en creativiteit. Kijk voor meer info op

www.lensvelt.nl

