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Scalda, onderwijspartner voor leren en werken

scalda.nl

SCALDA SCHILDERSOPLEIDING

Professionele verfproducten, aanverwante materialen en gereedschappen 



Zaterdag 24 juni 2023
Excursie naar het monumentale Zierikzee 
Peter de Muijnck van erkend restauratie schildersbedrijf Noom uit 
Sint-Maartendijk neemt ons deze dag onder begeleiding van een 
stadgids mee langs diverse projecten die Noom onlangs gerestaureerd 
heeft. We verzamelen in het monumentale Hotel Mondragon aan de 
Oude Haven in Zierikzee. Daarvandaan zullen wij de rondgang starten. 

Voor deze dag vragen wij een kleine eigen bijdrage. Meer informatie 
volgt zo spoedig mogelijk.

 

Landelijke Schildersdag en Vakwedstrijd
In 2022 heeft de Landelijke Schilderdag en Vakwedstrijd plaats-
gevonden tijdens de Masters of Maintenance op 2 en 3 november. 
Wij weten nu nog niet of de Masters of Maintenance ook in 2023 
georganiseerd gaat worden. 

Onze vakwedstrijd gaat uiteraard wel door in 2023, maar de definitieve 
locatie en de datum is nog niet bekend. 

Alle opdrachten voor de vakwedstrijd vind je op https://www.
studieclubschilders-nederland.nl/opdrachten-vakwedstrijd-2023 
Hier vind je ook diverse nieuwe filmpjes van de masterclasses door  
Gert-Jan Nijsse, Barre Verkerke, Peter Voshart en Johan van 
Nieuwenhuizen.

Mee doen met de vakwedstrijd? De opdrachten vind je hier: https://
www.studieclubschilders-nederland.nl/landelijke-schildersdag-en-
vakwedstrijd-2023 
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Beste SCS Zuidwest leden,

Wat een fijn SCS jaar was 2022. Mooie avonden, waarvan maar 1 online en 
gelukkig heeft alles verder door kunnen gaan.
De excursie naar Zutphen met Linova en een goede rondleiding door deze 
prachtige oude stad was super en de aansluiting die wij met de Landelijke 
Schildersdag en Vakwedstrijd hadden tijdens de Masters of Maintenance was 
werkelijk fenomenaal. 
Ik denk dat we met deze combinatie van de “Masters of Maintenance” en onze 
vakwedstrijd met diverse masterclasses een prachtig model hebben gevonden 
om de Studieclubs aan een veel groter publiek te laten zien. Zoals het er nu naar 
uit ziet haken wij in 2024 weer aan. De Masters zal om de 2 jaar georganiseerd 
worden om verzadiging zoals was opgetreden bij de SGA-beurs te voorkomen.
Wil je een impressie van de dagen. Kijk dan op de website van de SCS Neder-
land via: www. Studieclubschilders-nederland.nl

Blij zijn we met de samenwerking met de Schildersvakopleiding in Goes. Ook 
dit jaar organiseren wij daar weer 2 mooie avonden. Daarnaast heeft Cees van 
de Graaf ook de leerlingen warm gemaakt voor de studieclub. Wij zijn daar heel 
blij mee. Dank daarvoor Cees!

Naast de ondersteuning van de Schildervakopleiding zijn wij uiteraard ook 
enorm blij met alle schildersbedrijven en sponsoren die ons een warm hart 
toedragen. 
Weet dat iedere medewerker altijd welkom is en dat je altijd ruimte kan krijgen 
voor een avond als sponsor.
Wil je dat? Neem dan even contact op met mij of Koen dan kunnen we kijken 
of wij een extra avond organiseren of dat we jou volgend jaar meenemen in 
het programma.

We hopen je met het programma voor 2023 weer een aantrekkelijk en leer-
zaam programma te bieden en zien jou graag tijdens alle avonden. Wij doen 
het immers voor jou!

Gelukkig heeft Cees van de Graaf, coördinator van de Schildersvakopleiding in 
Goes zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. 
Wij zijn daar super blij mee en wensen hem veel plezier met deze rol als  
bestuurslid!

Tot ziens op onze studieclubavonden en de excursie in 2023,
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

Davis Schilderwerken HALSTEREN

Herreijgers Schilderwerken                    BERGEN OP ZOOM

Schildersbedrijf I. Imanse OOSTDIJK

Liebreks Schilderwerken BV ROOSENDAAL

Lindhout Schildersbedrijf           BERGEN OP ZOOM

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

Snijders Schilderwerken ETTEN-LEUR
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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 
Johan Schipper
Cees van de Graaf
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Donderdag 26 januari, Praktische en 
verftechnische avond met Peter Voshart 
van Linova
Op deze avond zullen we na een korte technische inleiding over 
duurzame verf zelf aan de slag gaan met duurzame producten. We 
gaan aanbrengen, meten, en natte en droge producten met elkaar 
vergelijken.  Het belooft dus weer een leerzame en actieve avond te 
worden waarmee jij de productkennis weer ten toon kan 
spreiden bij jouw opdrachtgever.

Locatie: Schildersvakopleiding, Industriestraat 10, Goes
 

Donderdag 23 maart, Algemene 
Ledenvergadering en Industriële Coatings
Weer een prachtige technische avond om je verftechnische kennis 
en kennis over ondergronden op te halen. We gaan het hebben over 
diverse coatings die worden toegepast op verschillende ondergronden 
die ook jij in het werk kan tegenkomen, denk aan kunststof en metalen 
delen. We kijken dan uiteraard naar high build coatings met een hoge 
chemicalienbestandheid of bijvoorbeeld een hoge bestandheid tegen 
mechanische beschadigingen.
Voorafgaand zullen wij eerst kort met jullie terugkijken op 
2022 tijdens de ALV.

Locatie: VVBHUSAN, Hogerwerf 3 in Roosendaal
 

Donderdag 20 april, Beursplein bij Driessen 
Verf
Op deze avond zullen verschillende leveranciers hun nieuwe producten 
aan ons demonstreren. Vanwege het succes van de “Frietkar” van vorig 
jaar laten wij deze ook dit jaar weer terugkomen.
Omdat we deze avond aanbieden met een heerlijk “niet 
zo’n gezonde” maaltijd starten wij om 18.00 uur.

Locatie: Driessen Verf, Belder 11, Roosendaal
 

Donderdag 26 oktober, Demodoe avond 
met Sigma en Stoopen Meeûs
Deze donderdag staat in het teken van innovatie. Zo zullen we allemaal 
actief kennismaken met de Spraymaster van Sigma. De techniek van 
spuiten is uiteraard niet nieuw, maar deze methode en techniek is 
wel weer mooi en vernieuwend en staat voor de innovaties in onze 
bedrijfstak.
Verder zullen wij kennis maken met de nieuwe producten van 
Stoopen en Meeûs, mooie decoratieve (semi pleisters) die we als 
schilder perfect kunnen aanbrengen. Dit natuurlijk ook weer om 
je klantenbinding en klanttevredenheid en je omzet te 
vergroten. Ook hier gaan we actief aan de slag!

Locatie: Schildersvakopleiding, Industriestraat 10, Goes
 

Donderdag 23 november, Boonstoppel 
Verf, De Stad- en Streekwaaier 
Het onderhouden van monumenten vraagt bijzondere aandacht. 
Het is niet voor niets dat er steeds meer ERM-gecertificeerde 
schildersbedrijven zijn die bijzondere aandacht hebben voor historisch 
schilderwerk. In onze regio zijn er al 3 gecertificeerde bedrijven: Cloïn, 
Fransen en Noom. Alle drie onderscheiden zij zich door de certificering 
op deze markt. 
Boonstoppel hoort daar als merk uiteraard gewoon bij. Met de Stad 
en Streekwaaier kan de schilder terug naar de oorspronkelijke 
kleurstellingen. Kleurstellingen die vaak alleen door een goed en 
gedegen kleurenonderzoek weer tevoorschijn komen.

Locatie: Driessen Verf, Belder 11, Roosendaal

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.

Scan de QR code dan komt de avond meteen in uw digitale agenda!


