
Opvallend anders 
een gevel van goud voor Goudsouk 
De juweliers van De Bazaar in Beverwijk krijgen een eigen plek. 
Maandag 28 juli 2014 werd een gouden paal geslagen voor de bouw 
van de eerste overdekte goudmarkt van Europa, 171 gewone palen 
volgden. Goudsouk wordt dé plek voor aankoop van sieraden van 
goud, zilver, platina of andere edelmetalen.

Binnen waant de bezoeker zich in Oosterse sferen, de buitenkant is minstens zo 
imponerend. In totaal produceren we in Heijningen 206 polyester driehoekpanelen 
van 3 bij 3 bij 3 met daarop een veelvoud aan kleinere driehoeken. Uiteindelijk 
worden deze goud gespoten en eenmaal gemonteerd zorgen ze voor een ‘gevel 
van goud’ die de mensen van verre verleidt. 

Zomerbarbecue 
volop vakantie-
verhalen én nieuwe 
vakantie-plannen
De jaarlijkse zomerbarbecue voor personeel 
en partners werd als altijd goed bezocht en 
was beregezellig. Meestal organiseren we 
de BBQ vóór de schoolvakanties, dit keer in 
de eerste week erna. Voor beide varianten 
is iets te zeggen, maar het is leuk om alle 
reisverhalen te horen en foto’s te bekijken. 
Het was op vrijdag 29 augustus druilerig 
weer, iedereen was nog maar net terug en 
nu alweer volop plannen aan het maken 
voor de volgende vakantie

Of� cieel 12,5 jaar maar 
Anton Bierbooms draait 
al veel langer mee   
Vanaf waar ga je rekenen als 
het gaat om jubilea? Anton 
Bierbooms werkt al ruim 25 
jaar in de polyester, waarvan 
jarenlang samen met Pascal 
van Dam en Igor Knook ver 
vóórdat die DK begonnen. 
Die speciale band betekende 
dat Anton 12,5 jaar terug als 
een van de eersten startte bij 
DK Polyester. En dat vieren 
we op 6 november a.s. 
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“DK is synoniem voor 
een goed product én 
goede vakmensen.”
- Patrick Bakker, B-E De Lier B.V. “Ook in geval van spoed weten ze me prima 

te bedienen. Maandag bellen, betekent nog 
dezelfde week leveren.”
- Francis Klos, Stolze

Steeds meer klanten 
mogen we tot onze vaste 
klantenkring rekenen en 
een aantal van hen hebben 
we bereid gevonden om 
kort en krachtig te vertellen 
hoe zij de samenwerking 
met ons ervaren. 

Revaho B.V. is een specialist 
op het gebied van watergeven 
in de glastuinbouw. “Wij zijn 
een technische groothandel en 
beleveren de installateurs. Die 
verlangen topkwaliteit en voor 
de meststofbakken doen wij 
sinds jaar en dag zaken met 

DK Polyester. Nooit gezeur, 
altijd tijdige levering én een 
goede prijs,” aldus Michel 
Bergman die als purchaser bij 
het Maasdijkse bedrijf regelma-
tig onze bakken bestelt. 

Dick Al, van Al-Kunststoffen 
in Zandvoort, is uiterst lovend 
over de samenwerking. “Ik 
heb ze wekelijks aan de bel. 
Elke aanvraag wordt snel 
opgepakt, de kwaliteit die DK 
levert is top en mijn klanten zijn 
uiterst tevreden dus niks dan 
lof. Voor speci� eke polyester-
bakken wist ik DK al langer te 
vinden, sinds begin dit jaar zijn 

ze ho� everancier. Ze maken 
maatwerk als het moet, maar 
het standaardassortiment is 
dermate breed dat ik daarmee 
goed uit de voeten kan. Vorige 
maand heb ik een 1.400 
literbak geleverd voor een 
testopstelling bij een klant en 

het ziet er naar uit dat er nog 
eens veertig van nodig zijn.”

Stolze is een gerenommeerde 
naam in de glastuinbouw, een 
specialist voor elektro-, water-, 
belichtingstechniek en
hogedruknevel. Francis Klos 

is werkvoorbereider export bij 
Stolze en doet al meer dan 
vijftien jaar zaken met DK. 
“Polyester mestbakken, drain-
putten, noem maar op. Ook in 
geval van spoed weten ze me 
prima te bedienen. Maandag 
bellen, betekent nog dezelf-
week leveren.
Van de mal dan hè, een special 
duurt uiteraard iets langer.” 

 “Voor AB-meststofbakken, 
vloeistofoplossingsbakken voor 
de tuinbouw, kloppen we aan 
bij DK Polyester. Ik werk hier 
nu 23 jaar en eigenlijk weet ik 
niet beter dan dat we bij DK 
bestellen,” zegt werkvoorberei-
der Patrick Bakker van B-E De 

Lier B.V. in Bergschenhoek. 
“Dat is gewoon een zeker-
heidje, vrijdag levert DK, altijd. 
We hebben weleens speciale 
wensen en daar spelen ze 
goed op in, maar veelal betreft 

het de 1.000 en de 2.200 liter-
bakken. DK is synoniem voor 
een goed product én goede 
vakmensen.” 

Igor Knook: “Wie volgt? Onze 
deur staat altijd open dus 
kom gezellig eens ‘een bakkie 
doen’ en kijk wat wij voor u 
kunnen betekenen.”

Steeds vaker moeten we aan de bak 
4 tevreden relaties aan het woord

In de volgende editie gaan we op bezoek bij Aquafarm waar meer dan 200 visbakken van DK staan opgesteld. 
Het woord is dan aan de heer R.J. van den Enden die ons rondleidt in het nieuwe vishuis van maar liefst 40.000 vierkante meter. 

“Nooit gezeur, altijd 
tijdige levering én 
een goede prijs” 
- Michel Bergman, Rehavo B.V.

“In principe kunnen we alles maken, inclusief de gewenste doorvoeren en manchetmof-
fen,” zegt Igor Knook. “Geef ons de specificaties op, dan gaan wij aan de bak.” De vraag 
naar bakken lijkt niet te stoppen en de omzet is in de eerste helft van het jaar met ruim 
vijftig procent toegenomen. 

Marco van Meeteren: “We leveren ze in alle soorten en maten en voor vele 
verschillende toepassingen. Voor de kweek van vis, filterbakken met roosterplaathou-
ders, grondputten voor drainage, meststofmengbakken, wateropslagtanks en als essen-
tieel onderdeel van beregeningsinstallaties voor de tuinbouwsector.”

“Ze maken maatwerk als het moet, maar het 
standaardassortiment is dermate breed dat ik 
daarmee goed uit de voeten kan.”
- Dick Al, Al-Kunststoffen
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