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Alpomat maakt ’t al 40 jaar in polyester
én versterkt DK

Oh kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind

Ruud Mostard

Piet van der Meulen
Na de eerste verkennende
besprekingen eind 2015 is
het nu definitief rond, DK
Polyester heeft het Ridderkerkse Alpomat overgenomen.
Alpomat staat met name bekend om het zeer specialistische (enkelstuks) handwerk,
daar waar DK Polyester zich
toch vooral richt op grotere
serieproducties. “Om die reden sluit het mooi aan. Alpomat gaat verder daar waar DK
stopt en daarom houden we
de naam ook aan, want we
versterken elkaar,” verklaart
Igor Knook.
Waar kennen we Alpomat
van? Dagelijks rijden we op de
snelweg onder de manshoge zwarte matrixborden door
die in Ridderkerk worden
geproduceerd. Maar het dit
jaar jubilerende polyesterproductiebedrijf maakt ook
bijzondere instapbadkuipen
(met deur), luchtkeerschilden,
brandslangkasten in alle soorten en maten etc. Piet van der
Meulen noemt in één adem
een tiental spraakmakende
projecten uit het verleden en
ook de huidige orderportefeuille is goed gevuld. “We
zijn een gezond bedrijf, maar
we moesten door. Ik heb geen
opvolger, mijn compagnon

Jeroen Velthuizen had niet de
intentie alleen verder te gaan
en zowel mijn zoon als dochter gaan niet voor een carrière
in de polyester. Daarom ben
ik voor de continuïteit heel
blij dat we met DK Polyester
tot overeenstemming zijn gekomen. Het zou toch zonde
zijn geweest als het straks
wanneer ik met pensioen ga
zomaar zou stoppen. We hebben een historie van 40 jaar
én nu hebben we dus ook
gewoon een goed toekomstperspectief.”
Momenteel
wordt Ruud Mostard door Piet
ingewerkt, met name op het
administratieve deel want met
25 jaar ervaring is Ruud een
vakman die als geen ander
thuis is in het polyesterwerk.
Ruud: “Het is geweldig dat
Igor en Pascal mij deze kans
geven als bedrijfsleider in
Ridderkerk en ik ben heel blij
dat Jeroen hier als vanouds
op de werkvloer de kar blijft
trekken. We hebben een leuk
team - van negen man - en we
maken hier prachtige dingen.
De samenwerking met Jeroen
en Piet bevalt prima en tot Piet
straks in zijn camper de wereld rond gaat reizen, trek ik
zoveel mogelijk kennis bij hem
weg.” Piet over zijn opvolger:
“Ik waardeer de gedrevenheid
van Ruud en zijn enorme vakmanschap en qua kwaliteits-

en afwerkingsniveau zitten we
helemaal op één lijn. Ik weet
zeker dat onze klanten hier blij
van worden en dat Alpomat
nog vele jubilea zal vieren.”
Het 40-jarig jubileumfeest is
gevierd op 23 oktober jl. met
collega’s van DK én Alpomat
met aanhang in de compleet
vernieuwde kantine in Heijningen en het was een geslaagd
feestje!

Alle kinderen, tot en met
twaalf jaar, mochten hun
schoen zetten en ook dit
keer had Sint zich uitgesloofd en passende cadeautjes uitgezocht. De kleur van
de Pieten is ons onbekend,
want we hadden nachtelijk
bezoek bij DK. Goed volk,
want op 2 december zaten
alle schoenen tot de rand
toe vol.

Boerenkool
met jus dankzij u
Het is een traditie die we in
ere houden, we sluiten het
jaar bij DK Polyester af - al
werken we daarna altijd
nog wel een paar dagen
door - met een kerstborrel
inclusief stamppottenbuffet
voor het voltallige personeel plus aanhang. Mede
dankzij u kunnen we tevreden terugkijken op een
zakelijk succesvol jaar en
met plezier staan we ook
in 2017 weer graag voor u
klaar. Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2017.

Jeroen Velthuizen
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Een project uit 2005
Borstweringspanelen met
isolatie voor galerijflats

Fleuren&Nooijen verrast met taart
omdat we doen wat we beloven
Voor Fleuren & Nooijen mogen we jaar in jaar uit vele
visbakken in alle soorten en
maten maken. We deden
hierover uitgebreid verslag
in een van de eerdere edities.
Eigenlijk doen we niks bijzonders, we zeggen wat

we doen en we doen wat
we zeggen en dat wordt zo
gewaardeerd dat er spontaan een overheerlijke slagroomtaart werd bezorgd.
Voor kwaliteit, flexibiliteit
en altijd snel reageren. Dat
laatste bleek ook nu, want
de taart, hoe groot ook,
was in no-time op.

Jubilarissen
Trouwpartijen en … beschuit met muisjes
Nelis de Visser en Heino van
Veen zijn met een grote taart
in het zonnetje gezet vanwege
hun 12,5-jarig dienstverband
op respectievelijk 10 september en 1 november 2016.

Het was verreweg onze grootste opdracht tot dan toe,
de levering van 1120 borstweringspanelen voor een
aantal flatgebouwen in Hendrik-Ido-Ambacht.
Het betrof een grootschalig renovatieproject. “Onze oplossing bestond uit een compleet
sandwichpaneel waarop we
het isolerende schuim al direct
in de werkplaats hadden aangebracht. Dat was voor die
tijd best wel futuristisch én het
scheelde de aannemer een
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hoop tijd op locatie,” zegt Igor
die zich nog als de dag van
gisteren kan herinneren hoe
hij, samen met Pascal, tussen
allemaal mensen in witte asbestbeschermende maanlanderspakken de boel ter plekke
heeft ingemeten.

den. Sem Noordhoek heeft een
broertje met de prachtige naam
Mees. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Diezelfde Heino is ook nog
eens in het huwelijksbootje gestapt op 24 augustus,
net als Martina Muras dertien dagen eerder. Nog meer
feestelijk nieuws? Jawel, het
is alweer wat maandjes terug
maar Robin Noordhoek is
voor de 2e keer vader gewor-

“Saffraangeel ofwel RAL 1017.
Als je nu na al die jaren langsrijdt dan zie je dat het nog altijd dezelfde kleur heeft want
kleurvastheid is één van de
grote voordelen van polyester.”
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