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Vakmanschap
Het bedrijf bestaat 10 jaar en heeft 

gemiddeld elf man aan het werk. Een 

team van vakbewame all-rounders dat 

het onderling prima met elkaar kan 

vinden. De mannen werken samen in 

koppels van twee. Vier man zijn tevens 

gespecialiseerd in glaszetten. Met glas 

heeft Schelte Nieuwenhuis iets bijzon-

ders. Al zo lang hij zich kan herinneren 

is hij geboeid door de pracht en de 

kracht van het materiaal. “Glas is een 

fantastisch product. En niet duur gezien 

de onbeperkte mogelijkheden en de 

huidige technische ontwikkelingen. 

De isolatiewaardes blijven toenemen”, 

vertelt Nieuwenhuis enthousiast. Glas 

werd dan ook een specialisme van het 

bedrijf. Klanten kunnen er terecht voor 

(schuif)deuren, puien, douchecabines, 

serres, trappen etc.  Een heel andere 

glastoepassing is de beglazing van de 

passagiersschepen van Doeksen. De 

rederij is al vijftien jaar klant. Nieuwen-

huis doet het onderhoud van het glas 

en vervangt dit wanneer dat nodig is. 

Kwaliteit en betrouwbaarheid  
Nieuwenhuis houdt van sport en heeft 

zelf veel gevoetbald en gekaatst. Hij 

voelt zich dan ook nauw betrokken 

bij de sport in de kaatsstad. Dat komt 

tot uiting in de sponsoring van de 

voetbalteams Franeker 1 en 2 en het 

jeugdkaatsen. En natuurlijk komt het 

de naamsbekendheid van het bedrijf en 

van de winkel Wand & Kleur ten goede. 

Wanneer klanten hem bellen, waarde-

ren ze de snelheid waarmee hij afspra-

ken maakt en offertes uitbrengt. Dat 

geeft vertrouwen. Hetzelfde geldt voor 

de garantie die hij biedt en de hoog-

waardige producten die hij gebruikt. 

Pluspunten die hem al veel klanten 

hebben opgeleverd. 

Spectaculaire Open Dag 
Schelte Nieuwenhuis heeft een geva-

rieerd programma samengesteld voor 

de Open Dag. Natuurlijk is de winkel 

geopend en kan de loods worden beke-

ken. Op het terrein staat een hoogwerker 

en er is steigermateriaal opgebouwd. 

Medewerkers zijn aanwezig om vragen 

te beantwoorden en advies te geven. 

Maar het klapstuk is een vrachtwagen 

met het nieuwste van het nieuwste op 

glasgebied. De bezoekers kunnen zelf 

het effect ervaren van zonwerend glas 

en diverse andere glassoorten. Licht- en 

temperatuursomstandigheden worden 

nagebootst in een speciale cabine. Tot 

slot is er nog een speciale actie: wie na 

een aankoop in de winkel ter waarde van 

€ 100,- de kassabon inlevert, maakt kans 

op prachtige prijzen zoals een terrashea-

ter, een kofferset of i-tower speakerset.  
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Kwaliteit in glas en schilderwerk

Nieuwenhuis Schilders werkt voor particulieren, in de renova-
tie en in nieuwbouwprojecten. Schilderwerk en glaszetten vor-
men de hoofdmoot. Behangen, sierpleister en spacwerk zitten 
ook in het pakket. Eind 2011 is een nieuwe loods bij het bedrijf 
gebouwd die plaats biedt aan een gespecialiseerde winkel met 
de voor zich sprekende naam WAND & KLEUR. Alle merken verf 
zijn er te koop, er staan twee mengmachines en het assortiment 
biedt alles om thuis aan de slag te gaan met kwast, verf en be-
hang.  


