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Professionele verfproducten, aanverwante materialen en gereedschappen 



Zaterdag 20 juni 2020
Excursie Rigo Verffabriek
Wilt u ook kennismaken met mooie duurzame en biobased producten? 
Zet u ook de stap richting de groene verfplas? Op 20 juni zullen we met 
een bus afreizen naar oliemolen de Bonte Hen op de Zaanse Schans en 
de Rigo Verffabriek in IJmuiden. Rigo maakt al sinds 1970 moderne 
lijnolie verven en watergedragen producten.
Vertrek 08.30 uur vanuit Bergen op Zoom, Aankomst Bergen op Zoom 
rond 17.30 uur. Wij informeren u zo snel mogelijk over de eventuele 
kosten.

Zaterdag 3 oktober
Op 3 oktober 2020 organiseert SCS Nederland de Landelijke Schilder-
dag en Vakwedstrijd 2020. Deze dag wordt georganiseerd door 
SCS Nederland en het zal een mooie, dynamische, interactieve en 
leerzame dag te worden waarbij Leren, inspireren, enthousiasmeren 
en ontmoeten centraal staan. Uw studieclub  heeft 5 vrijkaartjes, 
wilt u naar deze dag dan kunt u zich opgeven bij Antal de Rijke via  
antal@scs-zuidwest.
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Zaterdag 12 oktober 2019, de Landelijke Schildersdag en Vakwedstrijd 2019 
in Oudenbosch, een dag waar we met de hele Studieclub Zuidwest naar hebben 
toegeleefd en waar we met elkaar de schouders onder hebben gezet. Dank aan 
iedereen die zich op welke manier dan ook heeft ingezet om deze dag zo geslaagd 
te maken! En geslaagd dat was hij! Er waren 273 genodigden, 170 panelen, zeker 
350 bezoekers in totaal, 15 exposanten met demonstraties, studenten van Cibap 
en Nimeto die in- en om de Basiliek demonstraties verzorgden, gedecoreerde 
bussen en een fantastische sfeer! Op onze website kunt u de film van de dag nog 
eens terugkijken!

In de voorwoorden van 2019 en 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 Studieclubs in Nederland! 
Mooi is de samenwerking met de verschillende studieclubs in het land, de 
onderlinge uitwisseling van programma’s en de bereidheid om met elkaar de 
samenwerking te intensiveren en de studieclubs professioneler neer te zetten. 
Meer insteken op informeel leren en ontwikkelen, betere landelijke borging 
als er ergens een club dreigt weg te vallen en een betere aansluiting bij De 
Schildersvakopleiding om ook de studenten in de schildersopleiding te activeren 
voor de studieclubs. En natuurlijk de samenwerking met OnderhoudNL als 
ondernemersvereniging voor de bedrijfstak.
Ook dit jaar biedt OnderhoudNL de studieclubs in Nederland weer trainingen aan. 
Wij hebben gekozen voor de thema’s ‘Voorkomen van Faalkosten” en “Klantgericht 
werken”. Twee mooie inhoudelijke onderwerpen die u direct kunt toepassen in uw 
bedrijfsvoering! 

Verder bieden wij u ook dit jaar een divers en nieuw programma aan. Nieuwe 
technieken en speciale verven passeren de revue. Tegelijkertijd houden wij ook de 
traditionele technieken in ere. Wij nemen u mee in de wereld van vernieuwingen 
en veranderingen binnen onze sector(en) en bieden u verbreding en verdieping.
Omdat wij in een grotere regio (Zeeland en West-Brabant) actief zijn 
geworden zullen er ook meer avonden in Zeeland worden georganiseerd. De 
Schildersvakopleiding in Goes is een nieuwe uitvalsbasis, maar we zullen ook bij 
partners in West-Brabant en Zeeland onze avonden organiseren.  

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 elke 
keer weer een succes te maken. 

Tot ziens op onze studieclubavonden en de excursie in 2020,
Mark Hulsen
Voorzitter Studieclub Schilders Zuidwest
www.scs-zuidwest.nl | info@scs-zuidwest.nl

Like ons op Facebook: www.facebook.com/scszuidwest  
     
Of volg ons via LinkedIn: www.linkedin.com/company/studieclub-schilders-
zuidwest
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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

Be
st

uu
r Voorzitter

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 23 januari Faalkosten
Ieder bedrijf heeft er mee te maken. Fouten in de planning, uitvoering, 
communicatie, opleveringskosten die onnodig zijn gemaakt en ten 
koste gaan van de marge en het bedrijfsresultaat negatief beïnvloeden. 
Maar, het kan anders! Marc Wichman van Insector zal ons meenemen 
in de wereld van de faalkosten, het ontstaan en het voorkomen ervan.

Locatie Schildersvakopleiding, Industriestraat 10, Goes.
 

Donderdag 26 maart Klantgericht werken
Hoe sluit u maximaal aan op de beleving van de klant? Hoe maakt u 
als bedrijf of als zelfstandige het verschil? Als schilder komt u bij veel 
mensen thuis, in hun privé-omgeving. Het is belangrijk rekening te 
houden met de beleving van de klant in uw gedrag, in uw voorkomen 
en met uw communicatie. Daarnaast kunt u juist het verschil maken 
voor uw bedrijf door het verlenen van service naar de klant en de 
“WOW”-factor toe te voegen aan uw werk. Dit alles om de klant een 
positieve ervaring te geven en bij het bedrijf terug te laten komen.
Op donderdagavond 26 maart verzorgt Dick Nijman voor u deze 
trainingsavond.

Locatie: Sigma Coatings, Slingerweg 14 in Bergen op Zoom.
 

Donderdag 23 april MAGPAINT en ALV
Verrijk uw klantbeleving met MAGPAINT. Het verschil zit hem in 
de kleine dingen. Meedenken met de klant bij een kinderkamer 
of bij de inrichting van een kantoor? MAGPAINT EUROPE heeft 
een ruim assortiment aan professionele producten waarmee u de 
werkzaamheden bij uw klant kan uitbreiden. Hiermee biedt u net 
dat beetje meer! Tom Liebrand van MAGPAINT Europe laat ons deze 
avond kennismaken met deze nieuwe producten. Magnetische verf, 
Whiteboard verf om op de schrijven met whiteboard markers tot en 
met speciale verven voor beamers. Mooie producten om “meer uit uw 
meter” te halen. 
Deze avond wordt voor u verzorgd bij Driessen Verf in Roosendaal. 
Voorafgaand aan de technische avond is er van 19.00 tot 19.30 onze 
Algemene Ledenvergadering.

Locatie: Driessen Verf, Belder 11, Roosendaal
 

Donderdag 22 oktober Wandbespanning
Vervlogen tijden, monumenten of juist modern en exclusief. Frans 
Hazenbosch neemt ons deze avond in zijn huis in Huijbergen mee 
in zijn wereld van monumenten zorg, exclusiviteit en hoogwaardige 
luxueuze wandafwerking. Wandbespanning is eigenlijk nooit 
weggeweest, maar komt in het dagelijks werk weinig voor. Een 
prachtige avond waar de oude en nieuwe technieken en interieurs 
samenkomen. U komt toch ook?

Locatie: Hollandseweg 17 Huijbergen
 

Donderdag 26 november Demo-Doe avond
Jong, enthousiast, gedreven, vernieuwend en talentvol, zo kunnen we 
Barre Verkerke wel omschrijven.
Deze avond zal Barre in zijn atelier in ’s-Heerarendskerke een demo-
doe avond voor ons organiseren waarbij hij een tipje van de sluier 
oplicht en ons meeneemt in zijn wereld van decoratie en restauratie.                       

Locatie: Raadhuisstraat 9, ’s-Heerarendskerke

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.


