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Windveren, deurluifels en dakgoten
voor nieuwbouw en renovatie
Beers Bouwproducten weet 
de weg naar DK sinds jaren te 
vinden. Voor MorgenWonen, 
een nieuwbouwconcept van 
VolkerWessels, mag hij de 
komende periode voor zo’n 
1.000 woningen deurluifels, 
boeidelen voor de dakkapel-
len, windveren en kilometers 
dakgoten leveren. Dat bete-
kent dat wij bij DK Polyester 
volop aan de bak kunnen. 
Voor een inmiddels afgerond 
project, 47 woningen in de 
nieuwbouwwijk Tulpenburg 
in Amstelveen, leverden we 
een min of meer vergelijkbare 
productmix. “En ik heb 127 
schoorsteenkappen besteld 
bij DK voor een renovatie-
project in Eindhoven,” zegt 
een tevreden Marc Beers. 
Beers Bouwproducten heeft 
de projecten, wij leveren de 
producten.

Vernieuwde
Website

De afgelopen periode 
hebben we gebruikt om 
achter de schermen de 
website technisch ge-
schikt te maken voor de 
moderne portable devi-
ces. In de oude situatie 
versprong het beeld op 
het kleine scherm, nu 
zijn we weer klaar voor 
de toekomst.

www.dkpolyester.nl

2015-proof

Mimoun Aghallaj in herinnering
01 januari 1961 - 02 mei 2015

Hij was in dienst sinds 9 juni 
1998. Het aantal verzuimda- 
gen in bijna 17 jaar tijd is op 
één hand te tellen. Ziek was 
hij nooit, tot vorig jaar... Hij 
had last van hoofdpijnen en 
liet zich onderzoeken. Medio

2014 kreeg hij slecht nieuws te 
horen en sindsdien streed hij 
een ongelijke strijd. Hij bleef 
positief tot het laatste moment 
en kwam nog af en toe buur-
ten bij zijn collega’s. Een har-
de werker die van aanpakken 

wist, op de productieafdeling 
wordt hij gemist. Op zater-
dag 2 mei is Mimoun Aghallaj 
overleden. Hij is in Marokko 
begraven. Ons medeleven 
gaat uit naar zijn vrouw en 
drie kinderen.

Veiligheid op het werk
vereist constante aandacht
Nieuwe medewerkers krijgen 
altijd een instructie film te zien 
voordat ze bij DK beginnen, 
maar daarbij blijft het uiter-
aard niet alleen bij. 
Ze worden ingewerkt door er-
varen collega’s en eens in de 

zoveel tijd zijn er zogenaamde 
toolboxmeetings om veilig-
heid weer bij iedereen scherp 
op het netvlies te krijgen. 
Recentelijk was er een pre-
sentatie door een grondstof-
fenproducent die inzoomde 

op het veilig werken met 
peroxide. Na toevoeging van 
verharder, doorgaans is dit 
MEKP ofwel Methyl Ethyl Ke-
tone Peroxide, hardt de hars 
uit tot een stabiele en harde 
verzadigde polyester kunst-

stof. Daarnaast hebben we 
recent weer een heftrucktrai-
ning en cursus veilig hijsen 
en takelen georganiseerd en 
inmiddels hebben we vijf 
BHV’ers rondlopen. 
Zo investeren we in elkaar.
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Mart van den Branden en 
Coran van der Hooft vierden 
beiden hun 12,5 jarig jubileum, 
Geert van Mil zijn 25 jarig 
jubileum.

Jubilarissen
Geert, Mart en Coran in de spotlights

Interview met...
Geert van Mil vierde zijn 25-jarig 
jubileum op 1 oktober 2015. 
Geert: “Het blijft fascinerend;
je hebt glas, hars en verharder. 
Die drie componenten gaan er 
vloeibaar in en als het uitge-
hard is, heb je een vast pro-
duct. Eventueel voor de afwer-
king nog een topcoat erover en 
het kan jarenlang weer en wind 
doorstaan.” Hij is leidinggeven-
de in één van de twee spuitca-
bines. “De productie bestaat 
voor de grotere orders voor 
een groot deel uit repeteerwerk, 
maar we waken ervoor dat we 
een constante kwaliteit leveren. 
Specials, zoals recentelijk een 
enorme vijverbak in drie delen 
voor een Belgische klant, zijn 
het leukst. Dat is altijd een ex-
tra uitdaging. Ik heb een goed 
team en DK is een mooi bedrijf 

om voor te mogen werken.” 
Naast hard werken ook nog 
tijd voor hobby’s? “Bowlen, in 
competitieverband.”

Interview met...
Coran kwam op 14-jarige 
leeftijd in dienst op 13 januari 
2003. “Ik deed een opleiding 
in de metaal, maar tijdens een 
stage kwam ik erachter dat ik 
poedercoaten en dergelijke 
maar niks vond. Het mooie van 

het werk bij DK is dat we wer-
kelijk alles kunnen maken. Ik 
doe de afwerking en eindcon-
trole en zorg dat alles goed en 
netjes bij de klant
komt.” De eerste jaren kwam 
hij op zijn  fiets vanuit Willem-
stad. Tegenwoordig carpoolt 
hij met een collega. In zijn vrije 
tijd zie je hem lopen met zijn 
metaaldetector. Zijn mooi-
ste vondst tot nu toe? “Een 
17e-eeuwse munt”.
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VIA, de school voor VMBO en 
Praktijkonderwijs, ligt aan de 
rand van Kampen langs de 
N-50 en is vormgegeven als 
een langgerekt gebouw met 
hoge glazen gevels en een 
bijzondere dakconstructie. 

Dit zogenaamde ‘spacedak’ 
kenmerkt zich door de futu-
ristische uitstraling van 70 po-
lyester lichtkoepels. De licht-
happers op het dak hebben 
een vierkante grondvorm die 
naar boven toe rond wordt 
en zich met een hellings-
hoek van 30 graden naar het 
noorden richt. Deze vorm 
bleek uitermate geschikt om 
uit te voeren in polyester.

Wall of fame in showroomHandige muismat mét kalender

Een project uit 
de ‘oude doos’ 
(2008): 

spraakmakende projecten in beeld

In de hectiek van alledag vergeten we weleens dat we als 
DK Polyester door de jaren heen aan/voor heel veel bijzon-
dere projecten hebben mogen werken. In onze showroom 
hebben we nu een permanente ‘fototentoonstelling’. Het 
blijft natuurlijk een showroom en geen museum waar u een 
dagje uit voor plant, maar als u in de buurt bent moet u toch 
zeker een kijkje komen nemen.

Het jaar is natuurlijk nog niet om, maar dit is de tijd waarin 
agenda’s en kalenders besteld worden en daarom ontvangt 
u nu al onze muismat voor 2016. Da’s makkelijk plannen. 
Wilt u een extra exemplaar voor een collega? Laat het ons 
even weten en we zorgen dat deze per omgaande uw kant 
op komt.

ook volgend jaar staat DK voor u klaar


