Timmerfabriek De Brug staat
voor 30 jaar vakmanschap
Timmerfabriek De Brug, een begrip in Son en Breugel. Volgend jaar bestaat
het familiebedrijf dan ook al dertig jaar. Dan is het bedrijf tevens dertig
jaar gevestigd op bedrijvenpark Ekkersrijt. De broers Joop en Henri
Kastelijn, de tweede generatie aan het roer van De Brug, kunnen het zich
maar moeilijk voorstellen dat ze ooit zouden kiezen voor een andere plek
om zich te vestigen. "Ons hart ligt hier, in Son", stelt Joop. "Hier hebben
we de contacten, zeker wat betreft de particuliere markt. Iedereen in het
dorp kent ons en dat schept een band."

D

e band met Son is ontstaan vanuit het
vroegere bedrijf aan huis dat de ouders van Joop,
Henri en hun zus in 1980 startten. Voor particuliere
klanten maakte Kastelijn sr. kozijnen, ramen en
deuren. Dit vooral in de avonduren, want overdag
had hij ook nog een 'gewone' baan. Nadat oudste
zoon Joop in 1990 in het bedrijf komt, groeit de
timmerfabriek verder. Naast particuliere klanten
krijgt De Brug steeds meer gerenommeerde
(Brabantse) bouwbedrijven en aannemers als
opdrachtgevers. Met deze bedrijven gaat De Brug
ook partnerschappen aan. Dit met steeds grotere
klussen tot gevolg.
Op verzoek van Joop doet zijn broer Henri in 1996
zijn intrede in het bedrijf. Samen nemen ze
uiteindelijk het bedrijf over van hun
ouders.

De taakverdeling is direct duidelijk. Joop is de
vakman en als zodanig verantwoordelijk voor de
planning en het aansturen van de fabriek, terwijl
Henri de commerciële taken op zich neemt.
"Een verdeling waarbij we ons allebei prettig
voelen", aldus Joop. "We blijken elkaar uitstekend
aan te vullen. Het leuke is bovendien dat inmiddels
ook onze zus Rianne in het bedrijf werkzaam is.
Zij is logistiek manager."
Vakwerk
Ondanks de groei die de Sonse timmerfabriek heeft
doorgemaakt - er werken inmiddels 25 mensen
bij De Brug - hebben de broers nooit hun neus
opgehaald voor de kleinere, particuliere klussen.
"We doen alles wat met hout te maken heeft,
behalve keukens en meubels",
vertelt Joop.

"Ramen, deuren, kozijnen en speciaal timmerwerk,
alles wordt in de fabriek op maat gemaakt. Of het
nu gaat om één kozijn voor een particulier of een
nieuwbouwproject zoals het Zonnekwartier in
Helmond dat 300 woningen omvat. Het is altijd
vakwerk dat we leveren." De kracht van De Brug zit
volgens de broers in het meedenken met de klant.
'Nee' verkopen, doen ze nooit. Daarnaast spelen
snelheid en flexibiliteit een belangrijke rol in de
dienstverlening van het bedrijf. "Deze instelling
heeft ervoor gezorgd dat we zelfs in een moeilijke
tijd zoals nu nog een goedgevulde orderportefeuille
hebben", geeft Henri aan. "Klanten weten dat ze op
ons kunnen vertrouwen. We zijn een familiebedrijf
dat garant staat voor bijna dertig jaar vakmanschap. Dat wekt vertrouwen en dat is wat onze
opdrachtgevers momenteel zoeken. Naast een
concurrerende prijs natuurlijk."
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Nieuw logo
Als voorschot op het komende jubileumjaar willen
de broers tot slot het nieuwe logo van het familiebedrijf presenteren. Ook de website, www.debrug.eu,
zal binnenkort een metamorfose ondergaan. Wat
echter niet verandert, is het Sonse vakmanschap.
"Daar kunnen onze klanten ook de komende dertig
jaar op blijven vertrouwen", aldus de beide broers.
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