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Haket heeft een hecht team

net als DK en dat schakelt wel zo prettig
Jubilaris in
het zonnetje
Ruud Mostard
is 12,5 25 jaar
in dienst

Als we voor het gemak
doortellen - en dus vergeten dat hij halverwege zelf
een kort uitstapje heeft gemaakt - dan is Ruud Mostard in 2017 maar liefst 25
jaar in dienst.

Nederland is bekend om de
glastuinbouw en Nederlandse kassen zijn sinds decennia
een vermaard exportproduct.
“Maar een kas is veel meer
dan enkel glas,” zegt Jan
Francke van Haket b.v. uit
Wateringen.
“Wij leveren en installeren de
water- en schermtechnische
installaties die tegenwoordig
een onlosmakelijk onderdeel
zijn van de moderne kassenbouwcomplexen. Onze techniek gaat de hele wereld rond.
Voor onze oplossing maken
we – onder andere voor de

opslag van kunstmest - gebruik van de polyester bakken
van DK.
Onverslijtbaar,” zegt Jan die
naast projectleider en uitvoerder ook inkoper is en de contacten met DK onderhoudt.
“Een prima club mensen die
goed past bij ons. Wij weten
de kennis te borgen doordat
we een stabiel team hebben en dat zie je ook bij DK
Polyester waar we sinds jaren schakelen met dezelfde
mensen. Eigenlijk is alles wat
we daar bestellen standaard,
maar twee jaar terug hadden
we voor de WUR in Bleiswijk -

de business unit glastuinbouw
van Wageningen University &
Research - speciale kweektafels ontwikkeld.
Daarvoor heeft DK op ons
verzoek tafelbodems geproduceerd die zorgen voor de
gedoseerde bewatering. Met
een voor ons gemaakte mal
hebben ze een 50-tal van die
bodems, met een omvang van
zo’n twee bij drie meter, geleverd. Kwaliteitswerk zoals we
dat gewend zijn mét een korte levertijd. Een prima partner
om mee samen te werken.”
www.haket.nl

“Je bent jong en je wilt
wat,” reageert de jubilaris als we vragen naar zijn
korte knip. “Maar ik kwam
er snel achter dat ik hier
goed op mijn plek zat en ik
kreeg de ruimte om mezelf
verder te ontwikkelen dus
ik ben met plezier teruggekomen.”
Jarenlang was hij modellen- en mallenmaker bij
DK Polyester, sinds enkele
maanden is hij bedrijfsleider bij het Ridderkerkse Alpomat dat in 2016 door DK
Polyester is overgenomen.
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Een project uit 2006
Goten, windveren en luifels
voor Sportwijk Fijnaart

We feliciteren alsnog
een heus Kerstkindje
Het is al even terug, maar
Rabinder - productieleider
op de handlaminaatafdeling én dakkapellenbouwer
- is op 24 december 2016
voor de vierde keer vader
geworden. De nacht na de
kerstborrel bij DK is zijn
dochter Charlotte geboren.
Van harte gefeliciteerd!

30 juni begint voor ons de zomer
met de jaarlijkse barbecue

De samenwerking met Bouwbedrijf Gebroeders Nouws in
Sprundel gaat heel ver terug.
Bart Nouws: “We deden al zaken met Pascal en Igor toen
ze nog als Polyconstrukt in
Moerdijk gevestigd waren.
Het begon indertijd met wat
goten voor enkele particuliere woningen die we mochten
bouwen en toen we in 2006
het project in Sportwijk Fijnaart - meer dan 20 twee-onder-een-kapwoningen - gingen
bouwen was voor ons wel duidelijk wie de goten, windveren
en luifels zou gaan leveren. Wij
staan als bouwer bekend om
de flexibiliteit en goede prijs/
kwaliteitverhouding en dat
geldt ook voor DK Polyester.

Arbeidsweg 4
4794 SZ Heijningen

De mallen die indertijd door
ons gemaakt zijn, worden nu
nog altijd gebruikt voor de
productie van de vele meters
goot die wij jaarlijks afnemen.
Door de tijd heen zijn daar wat
varianten aan toegevoegd.
Polyester is een ideaal materiaal, want het is onderhoudsarm en wanneer je zoals DK
er mooie dingen van maakt
dan is het ook voor het luxere
bouwsegment zeer goed toepasbaar. Kijk maar in Fijnaart,
waar alles er na zoveel jaar
nog als nieuw uitziet.
DK levert een prima product en
is een prima bedrijf waarmee
goede afspraken te maken zijn
én als het een keer moet dan
leveren ze met spoed.”

Industrieterrein Dintelmond
Havennummer 5359

Het is inmiddels traditie dat
we voordat iedereen op vakantie gaat nog een welverdiend feestje bouwen met
personeel, partners en kids.
De BBQ is de ideale gelegenheid voor iedereen om, terwijl
de kinderen zich vermaken op
het springkussen, met elkaar
de vakantieplannen te bespreken en leuke ideeën op te
doen voor een volgende reis.
Enjoy the summer! In de zomermaanden werken we gewoon door maar wel met een
iets kleinere bezetting. Week
32 en 33 zijn we gesloten.

Van hardcopy

naar duurzaam digitaal

U bent gewend onze
nieuwsbrief per post in de
bus te ontvangen, zoals nu.
Vanaf de volgende nieuwsbrief zullen we overstappen
op de milieuvriendelijke variant.Voortaan dus digitaal
in uw mailbox, tenzij u aangeeft prijs te stellen op de
ouderwetse papieren versie.
Als u ons een mailtje stuurt
hier prijs op te stellen dan
zorgen we dat u als vanouds (uiteraard ook kosteloos) de DK Nieuwsbrief op
de deurmat vindt.
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