Pieter Ghering van Schilderbedrijf Ghering bekent kleur
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“We schilderen de meest prachtige
monumentale panden”

In 1891 legde de gedrevenheid van Jan Ghering de basis voor het huidige schildersbedrijf in Tilburg. Sinds
1991 is Pieter Ghering eigenaar van het bedrijf. Als vierde generatie Ghering runt hij de zaak met nog
evenveel passie. Zijn woning in het schilderachtige dorpje Biest-Houtakker nabij Tilburg was vroeger een
boerderij met een zuivelwinkel. De enige winkel in het dorp. Inmiddels is het een royaal en modern
woonhuis dat van buiten nog die authentieke sfeer heeft behouden. Natuurlijk letten we bij binnenkomst
direct op de verf. Die maakt een duidelijke statement in het huis. Een zwarte woonkamer en, op de plek
waar vroeger de zuivelwinkel zat, een tweede living, die geheel wit geverfd is.

De witte en de zwarte kamer
Kleur bepaalt de uitstraling van uw huis, zowel binnen als buiten. Het schilderwerk van wanden, deuren
en kozijnen is dan ook zeer belangrijk voor het totaalplaatje. Bij Ghering weten ze dat en daarom is er
goede begeleiding bij het kiezen van de juiste kleur voor uw woning. Maar u kunt niet alleen leren van
Ghering, Ghering leert ook van zijn klanten. Pieter Ghering: “We schilderen de meest prachtige monumentale panden, daar doe je veel indrukken op. Bij het inrichten van onze woning hebben we ons ook
door deze bijzondere huizen laten inspireren.” Een hele kamer met zwarte wanden: een gedurfde keuze.
“We wilden en Engelse, warme sfeer. Zwart is dan inderdaad niet de eerste kleur waar mensen aan denken. Ze kiezen vaak voor veilige kleuren. Daarom laten we onze klanten vaak op projecten van ons zien
wat er mogelijk is. In ons eigen huis zie je dat door het gebruik van de juiste accessoires toch die warme
sfeer ontstaat, waarbij het zwart het hele interieur complementeert.” Inderdaad, de grote zwarte lampenkappen, robuuste grote manden met bloemen en de witte openhaard als contrast zorgen samen met
de prenten aan de wand voor een rustieke en gezellige ambiance. In de witte kamer staan twee royale
witte banken met grote witte kussens, twee laurierplanten in grote potten en sfeervolle staande schemerlampen. Ook hier is een rustieke sfeer, maar toch zijn beide kamers door kleurgebruik zeer anders.
De balken in de boerderij zijn twee keer gelakt, maar nergens gekit, op deze wijze blijven ze de karakteristieke uitstraling behouden.

Extra zorg en precisie
Schilderbedrijf Ghering heeft ruime ervaring met schilderwerkzaamheden binnen en buiten in herenhuizen en monumentale panden. Pieter Ghering: “Het uitvoeren van schilderwerkzaamheden in dit soort
panden vereist extra zorg en precisie. We houden rekening met de materialen die hun authentieke uitstraling niet mogen verliezen. Soms heb je ook te maken met bijzondere en fragiele ornamenten, we
werken alleen met vakmensen die weten hoe ze met deze materialen om moeten gaan.” Schildersbedrijf
Ghering neemt alle tijd om de klanten te laten zien wat de mogelijkheden zijn. Natuurlijk neemt Pieter
Ghering eerst een kijkje bij u thuis, eventueel kunt u een referentieproject bezoeken om te zien wat de
mogelijkheden zijn en als u er prijs op stelt kan er uitgebreider advies worden ingewonnen bij een styliste. Bovendien heeft Schilderbedrijf Ghering in de loop der jaren een netwerk van betrouwbare partners
om zich heen verzameld die eventuele andere werkzaamheden op het gebied van onderhoud van uw
woning kunnen uitvoeren, mocht dit aan de orde zijn.
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