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Energiebewust!
Onderhoud Studentensoos Leeuwarden.
Afgelopen januari hebben we het buitenschilderwerk aan de
studentensoos van SV Osiris aangepakt. Met behulp van
afscherming en het verwarmen van de gevel is het mogelijk om
buitenschilderwerk ook in de winterperiode uit te voeren.

Ondernemen is een energieke
bezigheid. Het werken aan een
duurzaam beleid en het
uitvoeren van
energiebesparende
maatregelen levert voor zowel
ondernemer als gebruiker
energie op!
Het idee dat ook wij
kleinschalig kunnen werken
aan het beperken van het
gebruik van onze aardse
grondstoffen is echter een
keuze!
Benut de mogelijkheden van
Meer Met Minder en ervaar de
energie die deze keuze
oplevert!

Met behulp van technische metingen wordt bepaald hoe lang er
doorgewerkt kan worden i.v.m. temperatuur en dauwpunt. Het
resultaat is zeer positief. Hiermee is ook in de praktijk bewezen
dat winterverf minstens gelijkwaardig is als gewone verf.

Boerderij in It Heidenskip.
Deze boerderij is volledig gestript en opnieuw opgebouwd. Na
het plaatsen van glas, zijn we op dit moment bezig met de
uitvoering van het binnenschilderwerk.

Marten en Pieter Theo Tijtsma.
Tijtsma Schilders.

Meer Met Minder.
Energiebesparing is een
belangrijk wapen in de strijd
tegen klimaatverandering.
De Nederlandse overheid
wil de uitstoot van
broeikasgassen in 2020 met
30% verminderen ten
opzichte van 1990 en stelt
hiervoor interessante
subsidies beschikbaar op
onder andere dubbelglas!
Sinds kort zijn we officieel
partner van Meer-MetMinder.

Plaatsen jumbo-ruit van 760 kg (3,5 x 2,9 meter).
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Knap Werk
Tandartsenpraktijk
Dentwork breidt uit!
Sinds kort zijn we gestart met
het schilderwerk aan de
uitbreiding van
tandartsenpraktijk Dentwork te
Workum. Het voormalige
‘Groene kruisgebouw’ wordt
omgebouwd met extra
behandelkamers.

Tijdens de ontwikkeling en groei van ons bedrijf lopen
we tegen veranderingen aan. Om onze organisatie in
goede banen te leiden hebben we deelgenomen aan
het verbeterproject ‘Knap Werk’ van FOSAG/CNV/FNV.
Doel is het aanscherpen van onze bedrijfsvoering en
werkprocessen.

IJzeren Man te Joure
Binnenkort wordt gestart met de uitvoering van het
binnenschilderwerk en de beglazing aan de nieuwbouw van
de IJzeren Man te Joure. Tijtsma Schilders verzorgt hier het
plakken van glasvlies, leveren en plaatsen van glas en het
binnenschilderwerk aan kozijnen en wanden.

Kerk Raerd
De Laurentiuskerk te Raerd
staat er momenteel uitgekleed
bij. Tijdens de restauratie van
het in- en exterieur zijn wij
verantwoordelijk voor het
schilderwerk, beglazing en het
aanbrengen van nieuwe
houtimitaties.

Planbuilding
Samen met 24 collega’s, verdeeld over heel Nederland, zijn we
zeer actief in het opzetten en verbeteren van onze
onderhoudsdiensten (zoals meerjarig schilderonderhoud). Een
milieubewuste, langdurige (en dus duurzame) bescherming van
uw onroerend goed is hierbij het uitgangspunt. Met 100%
garantie!
www.planbuilding.nl

Opleiding
Van december tot maart is een
van onze werknemers actief
als leermeester bij de
opleidingsinstelling SPOS te
Leeuwarden. Hier worden
leerling-schilders opgeleid tot
vakmannen. We zijn blij een
bijdrage te kunnen leveren aan
de continuïteit van het
schildersvak.
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BTW-regeling op onderhoud aan woningen
ouder dan 2 jaar is 6% !!
Vanaf September 2009 is het BTW-tarief voor
schilderwerk aan woningen ouder dan 2 jaar
verlaagd tot 6%. Maak gebruik van deze BTW
verlaging!

Sylspaed 4 8711 ED Workum
www.tijtsmaschilders.nl

Tel. 0515-541274

