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Schilders	van	Tommie	Nijhoff	schilders-	

bedrijf leveren vakwerk voor woningen, 

historische gebouwen, bedrijfspanden en 

overige objecten. Daarbij gebruiken ze voor 

zowel binnen als buiten de nieuwste en 

eeuwenoude technieken.

Tommie Nijhoff praat bevlogen over zijn vak en zijn bedrijf. Hij 

draagt zijn jarenlange kennis en enthousiasme graag over op zijn 

medewerkers. “Ons hart ligt bij het vakwerk. We doen veel renovatie 

en restauratiewerk, maar ook voor nieuwe objecten draaien wij onze 

hand niet om. Altijd gebeurt dat met toewijding”, vertelt de Dordtse 

ondernemer.

Zijn schildersbedrijf werkt onder andere voor particuliere klanten, 

bedrijven en Dordtse aannnemers. “We hebben het schilderwerk van 

veel historische gebouwen in de stad mogen verzorgen, zoals bij 

het Huis de Onbeschaamde, het Dordts Patriciërshuis, de rechtbank, 

het Zuidhovenkerkje, maar ook het Dolhuis, Kunstmin en Bellevue. 

Daarbij brengen we vaak de historische Dordtse Kleuren weer aan.”

Trend
Nijhoff schildersbedrijf volgt ook de trends op de voet. “Momenteel 

spuiten we steeds vaker plafonds en wanden na het egaliseren. 

Daarmee ontstaat een zeer strak effect. Ook het aanbrengen van 

kalkverf is op het moment erg in opkomst, vanwege de prachtige 

kleuren en de mathistorische uitstraling van het product. We creëren 

ook betonlook of brengen diverse soorten wandbekleding aan, van 

glasvezelbehang tot eigen foto’s op wandformaat.”

Een schilderbeurt vraagt om een goede voorbereiding. Soms moet 

het meubilair tijdelijk uit een woning of moet een kantoorvloer 

worden afgedekt. Een klus die Tommie Nijhoff klanten graag uit 

handen neemt. “Wij kunnen de klant volledig ontzorgen. Hiervoor 

schakelen we deskundige collega’s in. Zij zorgen er ook voor dat na 

het schilderwerk alles weer netjes op zijn plek staat.”

Historische restauraties
Behalve onderhoud aan historische gebouwen is het Dordtse bedrijf 

ook specialist in restauratiewerk. “Daarvoor doen we soms onderzoek 

naar de oude verflagen. Zo hebben we voor de monumentale 

ingang van Diergaarde Blijdorp de oude letters en verfkleur van 

de voormalige Winkel van Sinkel boven water gekregen. Voor het 
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raadhuis van Oud-Beijerland hebben we de wapens en Vrouwe 

Justitia in ere hersteld en deels verguld.”

Daarnaast werken bij het bedrijf enkele vaklieden, die zeer realistische 

hout- en marmerimitaties kunnen maken voor bijvoorbeeld 

wanden, kasten en pilaren. “Een van mijn medewerkers behaalt op 

internationale wedstrijden nu zelfs de top.”

“Ik betrek mijn leerlingen van de Schilder’sCOOL en heb enkelen 

kunnen motiveren de opleiding tot meesterschilder af te ronden. Daar 

ben ik heel trots op.”

Steentje bijdragen
Tommie Nijhoff heeft een goedlopend bedrijf en draagt daarom ook 

graag een steentje bij aan het maatschappelijk leven, onder meer 

voor de Bavinckschool, Swim to Fight Cancer, FC Dordrecht en 

muziektheater Hollands Diep. “Ik ben blij dat ik dit mag en kan doen 

dankzij de prestaties die mijn medewerkers leveren. Alles valt of staat 

met hun inzet, uitstraling en vakmanschap.”

www.nijhoff-schilders.nl
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