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NIEUWBOUW
Op 8 juli 2010 legde een verwoestende
brand de afwerkloods compleet in de as,
bijna een jaar later was er alle reden
voor feest. In het bijzijn van genodigden
- personeel, partners, vrienden, familie en
toeleveranciers - werd de eerst paal geslagen voor de nieuwbouw. De jeugd heeft de
toekomst en daarom bedienden Richy en
Roos, respectievelijk de oudste zoon van
Pascal van Dam en de jongste dochter van
Igor Knook, de heimachine. Aansluitend
werd van de jaarlijkse barbecue genoten. De
bouw verloopt voorspoedig en ligt zelfs iets
voor op schema. Op 16 augustus 2011 werd
het hoogste punt bereikt! Zodra dit alles
gereed is pakken we de oudbouw aan, want
we zijn nu toch bezig.
Wordt vervolgd ...

Seizoenspakker

OPVALLEND ONDERWEG
Je kunt niet alles tegelijk en eerlijk gezegd
had het ook niet onze prioriteit, dus we
reden nog een tijdje door met het oude logo.
Langzaamaan zie je nu overal de nieuwe

huisstijl doorgevoerd worden.
Het wagenpark van DK Polyester is aangepakt en wij zijn heel tevreden met het
resultaat.

Er waren tijden dat zomers voorspelbaar warm waren en winters garant
stonden voor rondjes rijden op natuurijs.
Deze zomerperiode leek het regelmatig
herfst en feitelijk komt het erop neer
dat seizoenaanbiedingen op de dag
zelf bedacht moeten worden. U kent
ze wel, die verkopers op vakantie die
‘merkzonnebrillen’ verkopen en zodra
de zon plaats maakt voor regen hebben
ze de paraplu’s paraat. Dat is inspelen
op de behoefte en dat doen wij ook bij
DK Polyester. Dat is de �exibiliteit die
u van ons mag verwachten, waarbij wij
u garanderen dat de kwaliteit uiteraard
geen punt van discussie is. In tegenstelling tot de straatprullaria betreft het hier
geen impulsaankoop die slechts een
vakantiedag lang mee moet, maar duurzame producten die in weer en wind,
bij zon en regen en alle temperaturen
jarenlang mee moeten. Dus we zijn klaar
met de seizoenspakkers, bij DK Polyester pakken we iedere dag uit!

Positief nieuws
Er wordt door een hoop knappe koppen
gespeculeerd, geredeneerd en beweerd,
de economie zit in het dal van de
golfbeweging en er staat ons nog zwaar
weer te wachten. Ongetwijfeld waar,
maar bij DK Polyester wachten we niet
af. Wij zetten als vanouds vol de schouders eronder. We moeten het afkloppen,
maar vooralsnog merken we niet dat
2011 een crisisjaar is. Er is een grote
vraag naar onze vloeistofbakken en
bouwproducten en we draaien dan ook
op volle kracht en gaan ook ’s avonds
regelmatig door om aan de vraag te voldoen. In een tijd van recessie is positief
nieuws ook wel eens prettig.
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OP KANTOOR DRAAIT ALLES
DOOR DANKZIJ ...
In de vorige editie richtten we de
schijnwerpers op Ruud Mostard, één
van onze ervaren modelmakers. Maar
we hebben meer mensen rondlopen die
in de spotlights mogen, al staan ze zelf
niet altijd te trappelen.
Dit keer kijken we rond op kantoor, daar
waar alles commercieel en administratief
in goede banen geleid wordt. Velen van u
kennen Silvia van de Burgt en Marco van
Meeteren omdat zij vaak uw eerste aanspreekpunt zijn, u telefonisch te woord
staan, informeren over de status van orders
en dergelijke. Maar welk gezicht hoort daar
nou bij? Silvia: ”Al die aandacht is nergens
voor nodig, maar DK is wel gewoon een
heel leuk bedrijf zonder politieke poespas en
vervelend gekonkel. Iedereen is hier gelijk en
snapt dat we elkaar nodig hebben om een
goed product neer te zetten. Ik heb voorheen ruim tien jaar als secretaresse bij een
bedrijf in weegsystemen gewerkt, maar dit
voelt veel meer als een familie. Ik werk hier
nu sinds januari 2009, parttime zodat ik ook
thuis de boel op de rit kan houden. Als ik er
niet ben, dan neemt Marco het één op één
over. Feitelijk heeft iedereen hier een eigen
takenpakket en is men de back-up voor een
collega, zodat we altijd bezetting hebben.”
Marco van Meeteren werkte bij een aannemingsbedrijf toen hij in 2006 overstapte

naar DK. Marco: “Ik kende Igor nog van de
lagere school en hij vertelde mij zijn groeiplannen. Daar wilde én wil ik graag deel van
uitmaken.” Hij is werkvoorbereider en maakt
de lastigere calculaties. Sinds 1 augustus heeft hij hulp van John van der Reest.
Nogmaals Marco: “Versterking, omdat er
meer aanvragen zijn dan voorheen. Als het
een beetje meezit en John hier zijn draai
heeft gevonden, heb ik straks privé gewoon
weer tijd voor mijn hobby’s zoals persluchtduiken, squashen en toeren op de motor.”
Harrie Hordijk is de �nanciële man en weet
zich gesteund door Linda Balder - jawel,
de levenspartner van Igor - en gezamenlijk
doen ze de complete �nanciële administratie. Harrie: “Dat is heel breed, dat gaat van
factureren en kredietbeoordeling tot en met
besprekingen met de bank en beoordeling
van contracten. Ik heb een eigen �scaal
adviesbureau en werkte vijf dagen per week
vanuit huis. Sinds april 2008 combineer ik
dit met mijn baan bij DK Polyester. Ik heb er
heel bewust voor gekozen om bij een partij
aan de slag te gaan waar echt iets gemaakt
en verkocht wordt. Dus uit de diensten- naar
de doesector. We hebben hier een leuk team
en de sfeer is optimaal. Men is bereid om
elkaar te helpen en er worden geen vliegen
afgevangen. De mentaliteit van niet lullen
maar poetsen ligt ons allemaal.”
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HEBBEN?
Voor Rombouts Kunststof Techniek
uit Tholen – een relatie sinds vele
jaren – hebben we een polyester
kap geproduceerd met enorme
afmetingen.
Toegegeven, het geheel bestaat uit
vijftien losse onderdelen. Samen
vormen ze de waterdichte afdekking
voor een vloeistofbassin van 26 x 7,5
meter. Vijftien componenten, waarvan
vier voorzien van een mangat, van
elk honderden kilo’s stuk. Al met al
valt het gewicht wel mee maar het
volume maakte dat het een uitzonderlijk
wegtransport werd.
Waarom kiest de klant voor polyester
en niet zoals gebruikelijk voor staal?
De belangrijkste reden is dat staal te
lijden heeft van vocht. Onze specialisten
kunnen veel van wat standaard in staal
of beton wordt uitgevoerd maken in
polyester met alle voordelen van dien.
DK Polyester levert maatwerk.
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