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Programma 2019

Professionele verfproducten, aanverwante materialen en gereedschappen 



Zaterdag 12 oktober
Op 12 oktober 2019 verzorgt de Studieclub Schilders Zuidwest de 
Landelijke Schildersdag. Blok deze dag vast in uw agenda want het 
belooft fantastisch te worden.
We zijn deze dag te gast in en om de Basiliek H.H. Agatha en Barbara 
in Oudenbosch. Natuurlijk ontbreekt een bezoek aan dit walhalla van 
decoratieve schilderskunst niet. De uitreiking van de prijzen voor de 
vakwedstrijden vindt ook plaats op deze locatie. Verder kunt u deze 
dag een bezoek brengen aan de Sterrenwacht, het Arboretum en het 
Zouavenmuseum. Ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd 
door het topteam van Tivoli!
We zien u graag op 12 oktober 2019 in Oudenbosch, houd de website 
en uw mail in de gaten voor meer informatie en aanmelden.
 
Met vriendelijke groet, Bestuur Studieclub Schilders Zuidwest
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In het voorwoord van 2018 had ik het over veranderingen. Veranderingen die 
niet tegen te houden zijn. Veranderingen binnen onze bedrijfstak, veranderingen 
binnen onze vakgebieden, veranderingen binnen onze vakopleidingen, 
veranderingen in de Studieclub!
Ik zie de verandering dagelijks op mijn werk, op het snijvlak van onderwijs en 
arbeidsmarkt. De mooie discussie over een leven lang ontwikkelen en het gebruik 
kunnen maken van onderdelen van mbo-opleidingen voor ook de vakkrachten, 
zodat zij zich ook verder kunnen ontwikkelen. Met of zonder diploma!
Ik vroeg u ook of u mee verandert of dat u liever bij het oude en vertrouwde blijft 
omdat veranderen niet altijd fijn is omdat het voor onrust en onzekerheid kan 
zorgen. 
Een ding is zeker! Veranderen en dingen uitproberen levert altijd iets op…..al is 
het alleen al de ervaring! Ooit zei Pipi Langkous ”Ik heb het nog nooit gedaan…
dus ik denk dat ik het wel kan!”. Een positieve benadering van iets waar je wellicht 
onzeker over bent. Met andere woorden, als je denkt dat het mislukt of niet goed 
gaat dan is de kans redelijk aanwezig dat het ook daadwerkelijk niet goed gaat. 
Een self fulfilling prophecy! 
Ik gaf ook al aan dat uw studieclub gaat veranderen. Wij springen meer in op de 
ontwikkelingen in de markt, we willen zoeken naar verbindingen, willen aansluiting 
zoeken bij andere regio’s. Waarom deden wij dat ook al weer? Omdat de wereld 
verandert en wij mee moeten veranderen. Onder het motto, “we hebben het nog 
nooit gedaan dus we denken dat we het wel kunnen”, zijn we ook de uitdaging 
aangegaan om een grotere regio te gaan bestrijken. Zo zijn we met hetzelfde 
idee in ons hoofd naar een andere naam gegaan, namelijk Studieclub Schilders 
Zuidwest. En omdat wij denken dat we het wel kunnen ook met een ander logo.

Prominent dit jaar zal de Landelijke Schildersdag zijn op 12 oktober 2019. We 
zullen neerstrijken in en om de basiliek van Oudenbosch. We zijn al volop bezig 
met de organisatie. Ook hier geldt: Wij hebben het nog nooit gedaan maar we 
denken dat we het wel kunnen! U bent er toch ook bij?
Ook dit jaar willen wij u een geanimeerd en nieuw programma aanbieden, 
maar tegelijkertijd ook de traditionele technieken in ere houden. We willen u 
meenemen in de wereld van vernieuwingen en veranderingen binnen onze sector 
en verbreding en verdieping bieden. 
Omdat wij in een grotere regio (Zeeland en West-Brabant) actief zijn geworden 
zullen er ook meer avonden in Zeeland worden georganiseerd. Zo zal het 
Techniekhuis met daarin gehuisvest De Schildervakopleiding een nieuwe 
uitvalsbasis zijn. Maar ook Luijten VVZ stelt haar pand beschikbaar voor mooie 
avonden.
Graag horen wij van u wat u van dit programma vindt, wij staan altijd open 
voor suggesties. Bij de voorbereiding en uitvoering van de studieclubavonden 
ontvangen wij telkens weer veel steun vanuit het bedrijfsleven. Ik wil alle bedrijven 
en organisaties dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet om van de avonden een 
succes te maken. 
Tot ziens op onze studieclubavonden en op de Landelijke Schildersdag,

Mark Hulsen
Voorzitter Studieclub Schilders Zuidwest
www.scs-zuidwest.nl | info@scs-zuidwest.nl
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Schildersbedrijf Tony Aarden BERGEN OP ZOOM

Schildersbedrijf P. Bernaards          BERGEN OP ZOOM

Davis Schilderwerken HALSTEREN

Schilderwerken Hellemons NIEUW VOSSEMEER

Herreijgers Schilderwerken                    BERGEN OP ZOOM

Schildersbedrijf I. Imanse OOSTDIJK

Liebreks Schilderwerken BV ROOSENDAAL

Lindhout Schildersbedrijf           BERGEN OP ZOOM

Van der Made Schilderwerken MOERDIJK

Schildersbedrijf de Rijke  SINT-MAARTENSDIJK

D & J Verlaar Schilderwerken RUCPHEN

Schildersbedrijf Vissenberg & Zn ZUNDERT

Schildersbedrijf Paul de Waal BERGEN OP ZOOM

De Schrijver Vastgoedonderhoud HALSTEREN

Schildersbedrijf J. Beljaarts ZEVENBERGEN
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Mark Hulsen
06-50 51 74 11
mark@scs-zuidwest.nl

Secretaris
Koen Schepers
06-41 78 46 97
koen@scs-zuidwest.nl

Penningmeester/ 
Ledenadministratie
Antal de Rijke
0166-662917
antal@scs-zuidwest.nl

Algemene bestuursleden
Piet Nefs 
Ivo van Brakel
Johan Schipper
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Donderdag 24 Januari
ZAKELIJKE COMMUNICATIE (OOK VOOR ZELFSTANDIGEN). Van bedrij-
ven en ook zelfstandigen wordt een professionele manier van com-
municeren verwacht. Afspraken op de achterkant van een bierviltje 
zijn niet meer van deze tijd. Hoe communiceert u als (zelfstandig) 
ondernemer op een professionele en zakelijke manier met (toekom-
stige) klanten? Tijdens deze introductiebijeenkomst krijgt u informa-
tie over zowel mondelinge als schriftelijke communicatie. Behandeld 
worden onder andere: het eerste contact met uw opdrachtgever, het 
werkopnamegesprek, uw offerte, de opdrachtbevestiging, de infor-
matie over de planning, het vastleggen van meer- en minderwerk, en 
de oplevering en tips voor uw website. Extra leuk: stuur uw eigen (ge-
anonimiseerde) offerte in en ontvang nuttige en handige tips! 
Locatie: DriessenVerf, Belder 11, 4704 RK Roosendaal

Donderdag 21 Maart
ASBEST HERKENNING EN ALGEMENE LEDENVERGADERING. Tot in de 
jaren ’90 werd er in de bouw regelmatig gebruik gemaakt van asbest-
houdende materialen. Ook als schilder kunt u asbest tegenkomen tij-
dens het werk. Hoe herkent u asbest, asbesthoudende beglazingskit, 
welke risicoklassen zijn er en hoe kunt u asbesthoudende panelen be-
handelen. Dit alles om gezondheidsrisico’s voor u zelf en uw omgeving  
te voorkomen. 
Locatie: DriessenVerf, Belder 11, 4704 RK Roosendaal

Donderdag 25 april 
DEMO AVOND ORAC DECORATIEVE PROFIELEN. ORAC is de Europese 
toonaangevende producent van innovatieve decoratieve profielen 
en ornamenten in kunststof. De collecties van Orac Decor® zijn uit-
gebreid en compleet: gaande van stijlvolle plinten, lambriseringen, 
wand- en kroonlijsten over innovatieve verlichtingsprofielen tot en 
met karaktervolle deuromlijstingen, pilasters en rozetten. Met Davel 
Vloersystemen kunt u praktisch iedere vloerconstructie voorzien van 
een slijtvaste en vloeistofdichtvloer die bovendien warmte- en ge-
luidsisolerend is. Op deze avond bij Luijten VVZ maakt u kennis met 
deze hoogwaardige PVC vloertegels.
Locatie: Luijten VVZ, Pearyweg 23, 4462 GT Goes

Donderdag 24 Oktober
LUCHTGOMMEN. De juiste combi van vakmanschap, hoogwaardige 
Ibix-apparatuur en uitgekiend Kuhmichel-straalmiddel. Luchtgom-
men is een nieuwe, innovatieve techniek waarbij hout, steen of me-
taal gereinigd wordt door middel van een luchtstroom vermengd met 
een straalmiddel. Het resultaat is in een mooie egale look met een 
minimale aantasting van de ondergrond en minimale stof-overlast. 
Luchtgommen kan gebruikt worden voor het reinigen van steen, hout, 
rvs, staal, roest, glas, gevels, beton. 
Locatie: Techniekhuis Goes, industriestaat 10, Goes

Vrijdag 8 November
Op de prachtige locatie van De Schildersvakopleiding in Goes zal 
Meesterschilder / decorateur Gert-Jan Nijsse ons meenemen in de 
wondere wereld van imitatie, restauratie en decoratie. Wat we gaan 
maken blijft nog een verrassing, maar dat we actief aan de slag gaan 
onder leiding van deze meester is een feit. 
Locatie: Techniekhuis Goes, Industriestraat 10, Goes.

Studieclub Schilders, vakgenoten ontmoeten,  
inspireren en informeren!

Geïnteresseerd? Meld u aan via info@scs-zuidwest.nl

info@scs-zuidwest.nl   www.scs-zuidwest.nl

Aanvang alle avonden vanaf 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur.

www.facebook.com/scszuidwest
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