Met het oog op...
Bedrijf van de maand:
Energiek familiebedrijf met volop vakkennis en kwaliteit

Fa. B.F. Lefering: 150 jaar jong

goed werk geleverd en de prijs en kwaliteit staat in goede verhouding. `We
hebben niet voor niets altijd het onderhoud van diverse grote gebouwen
in onze orderportefeuille.`
Naast het vele werk dat gedaan wordt
voor bedrijven wordt er ook veel gewerkt voor particulieren. Dit kan
schilderen van de binnen of buitenkant van een woning zijn (waarvoor
het bedrijf de beschikking
heeft over twee hoogwerkers)
maar ook het spuiten van
deuren, kasten, radiatoren of
noem maar op. U kunt hiervoor altijd contact met hen
opnemen voor een afspraak.
Wat sommige mensen ook
niet weten is dat ook de doehet-zelver in het pand aan de
Newtonstaat terecht kan
voor verf. Goede, professionele verf
die gemengd kan worden op de keur
die u wilt! Ook hier wel graag van tevoren even bellen zodat u zeker weet
dat er iemand is.

v.l.n.r. Vader Hemmy met zijn zoons Mark, Eric en Bas
Het schildersbedrijf fa. B.F. Lefering viert het aankomend jaar het 150jarig bestaan.
Eric, Mark en Bas zijn de vijfde generatie van de familie Lefering in het
bedrijf, maar eigenlijk is er al sprake van zes generaties omdat deze
nu al als oproepkrachten werken bij het bedrijf, hoofdzakelijk in de
weekenden en vakanties. Dit belooft nog wat voor de toekomst van het
familiebedrijf. De werkplaats is al sinds 1990 verhuisd naar het industrieterrein en sinds 1999 is het hele bedrijf daar gevestigd.
Het bedrijf zal in hetzelfde jaar nog een grote verandering ondergaan
want er wordt een hele nieuwe spuiterij gebouwd zodat ze helemaal
vooruit lopen op de toekomst. In 2010 treedt de wet oplosmiddelbesluit in werking. Dit betekent dat de oplosmiddeluitstoot sterk wordt
verminderd wat het milieu ten goede komt.
Het schildersbedrijf richt zich in
hoofdzaak op de nieuwbouw, verbouw en utiliteitsbouw maar heeft
ook veel vaste klanten in de particuliere sector. “We hebben veel vaste klanten waar we voor werken. We hebben
allemaal gekwalificeerde mensen in
dienst en willen alleen de hoogste
kwaliteit leveren. En dan bouw je een
goede naam op”, aldus Eric. “De sfeer
in het bedrijf is ook erg belangrijk anders werkt het niet. Dat dit bij ons het
geval is blijkt wel uit het feit dat de
mensen allemaal lang bij ons in
dienst blijven. Dat is altijd al zo ge-

weest en dat moet zo blijven anders
doen we iets niet goed”, vult Bas zijn
broer aan. “We behandelen de mensen zoals we zelf behandeld willen
worden en werken in een gemoedelijke sfeer. Dat heeft mijn vader ook altijd gedaan en wij willen ook niet anders”, aldus Eric.
Werkzaamheden
De werkzaamheden van het bedrijf
bestaan uit alles in de ruimste zin van
het woord wat betreft schilder-, wandafwerking en beglazing. “We hebben
het mooiste vak van de wereld” vertelt

Eric enthousiast. “We maken steeds
van niets iets moois. Als je begint met
een nieuwe klus kijk je al uit naar het
eindresultaat en is het klaar dan ben je
telkens weer trots op wat je gedaan
hebt. Vakwerk en kwaliteit staat bij ons
dan ook hoog in het vaandel. Bij ons logo staat dan ook niet voor niets ‘Strak
wark’ want alleen dat is goed genoeg!”
Dat het bedrijf goed werk levert wordt
wel duidelijk als er gekeken wordt naar
de lopende opdrachten. Bij veel nieuwbouw zult u dan ook mensen van Lefering aan het werk zien. “Bij nieuwbouw beginnen we altijd met de deuren. Deze halen we er als eerste uit en
brengen ze naar de spuiterij. Daar worden ze gespoten en we plaatsen ze altijd pas als laatste terug zodat er niets
meer mee kan gebeuren. Verder spuiten we hier ook alles wat voor de industrie gedaan moet worden. Dit heeft
voor mij het grote voordeel dat ik bijna
altijd in het bedrijf aanwezig ben want
naast het spuiten verzorg ik ook de bedrijfsvoering”, aldus Eric. “Bas is de
persoon die zich het meeste bezig
houdt met de uitvoering van het werk
op locatie, zo hebben we allebei onze
taken.” Veel aannemers weten het bedrijf dan ook te vinden want er wordt

Spuiterij
In januari gaat de spuiterij zoals die
nu is helemaal op de schop. In 2010
gaat er een nieuwe wet in werking
over het gebruik van oplosmiddelen.
De meeste verf die dan gebruikt gaat
worden is op waterbasis, zodat er milieuvriendelijker gewerkt gaat worden. De oude spuiterij gaat helemaal

tuurlijk ook al particulieren. Rond
1917 is het bedrijf overgenomen door
Hendrikus Johannes Antonius Lefering en later kwam daar zijn broer
Bernardus bij. In die tijd was het een
combinatie van schildersbedrijf annex drogisterij.
Op 4 april 1922 kreeg H.J.A. Lefering
vanwege zijn kwaliteiten van het imiteren van hout, marmer en letterpenselen, de hoogste onderscheiding op het schildersvakgebied uitgereikt, namelijk de gouden medaille van
Brussel. Deze gouden plak
wordt tot op de dag van vandaag nog steeds in het bedrijfslogo gevoerd en het
origineel is nog steeds in
het bezit van de familie.
In 1946 kwam zoon Hemmy in het bedrijf als leerling en hij nam het bedrijf
in 1954 over. In de zestiger jaren werd
een gedeelte van het pand aan de
Dijkstraat afgebroken en kwamen er
twee panden voor in de plaats. In de
ene helft werd het schildersbedrijf gevestigd en in het andere kwam de drogisterij. Hemmy en zijn vrouw Gerda
begonnen in die tijd ook een winkel
op hetzelfde adres omdat in die tijd
de doe-het-zelfzaken kwamen opzetten. De winkel is in de loop der jaren
regelmatig verbouwd totdat in 1999
werd besloten ermee te stoppen.

Eric Lefering aan het werk in de spuiterij die binnenkort helemaal vernieuwd wordt
weg en de nieuwe wordt helemaal gerealiseerd op de nieuwe wet: gezondheidstechnisch (Arbo-technisch) en
milieuvriendelijk. In de spuitunit
wordt de vochtigheid en temperatuur
geheel in balans geregeld zodat de
perfecte omgeving bereikt wordt om
een kwalitatief goed stuk vakwerk af
te leveren. “Er komt een compleet
nieuw railsysteem zodat we alle
bouwkundige elementen apart kunnen spuiten en meteen kunnen laten
drogen. Er kunnen, afhankelijk van
de grootte van de elementen 30 tot 80
onderdelen tegelijk worden verwerkt.
Deze zijn door de beheersing van de
klimaatomstandigheden een dag later gereed voor vervoer.”
Geschiedenis
In 1859 werd het bedrijf opgericht
door Gerardus Henrich Leferinck uit
Vreden, Duitsland. Hij vestigde zich in
Lichtenvoorde op het adres Wijk A no.
134 dat later gewijzigd werd in Dijkstraat 10. In 1862 werd zijn zoon Bernardus Frederikus geboren en zijn
achternaam werd geschreven met een
g en vanaf die tijd is de familienaam
Lefering gebleven. Deze zoon begon
als 14-jarige jongen als verver en vanaf die tijd werd de naam van het bedrijf fa. B.F. Lefering en deze is vanaf
die tijd niet meer veranderd.
In de beginjaren bestond de klantenkring hoofdzakelijk uit boerenbedrijven, toenmalige industriëlen en na-

De medewerkers met de twee hoogwerkers voor het pand aan de Newtonstraat

Newtonstraat 2 • 7131 PP Lichtenvoorde
www.lefering.nl

In 1986 is de oudste zoon, Eric in de
zaak gekomen en later zijn broer Bas.
In 1996 is vader Hemmy gestopt met
het bedrijf en tot op heden voeren de
twee broers het schildersbedrijf. In
1990 werd de ruimte in de Dijkstraat
te klein en werd een nieuwe werkplaats betrokken op het industriegebied aan de Newtonstraat 2. Hier konden ze beschikken over 300 m2 in
plaats van de 60 die ze eerder hadden
en die ruimte was wel nodig voor het
spuitwerk van onder meer deuren,
meubelen en winkelinterieurs.
In 2003 is de ruimte zodanig uitgebreid dat er nu over ruim 600 m2
werkvloer beschikt kan worden. Dat
het een echt familiebedrijf is blijkt
wel uit het feit dat er in totaal acht
mensen in dienst zijn waarvan de
helft uit familie bestaat. Naast de
broers Eric, Bas en Mark werkt ook de
echtgenote van Eric, Karin, mee. Zij
neemt de administratie voor haar rekening.
Het schildersbedrijf is in Lichtenvoorde bekend voor hun vakmanschap,
maar ook vanwege hun betrokkenheid met de gemeenschap. Dit geldt
voor veel verenigingen, maar ook voor
de vrijwillige brandweer post Lichtenvoorde. Vader Hemmy en zijn zoon
Eric zijn hier samen al ruim 50 jaar
bij betrokken als vrijwilliger. Een familiebedrijf dat dus al 150 jaar lang
midden in de samenleving staat.

