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D E  T H O O L S E  C O U R A N T

Geluk Groep, Industrieweg 2, Sint Philipsland.

GELUK GROEP 

’JE ZIET GELIJK WIE GELUK GEHAD HEEFT’
’Je ziet gelijk wie Geluk gehad heeft’. De slogan voor het schildersbedrijf in Sint Philipsland staat als een huis. 
Net als de onderneming zelf. ,,We hebben onze naam mee’’, lacht Leen Geluk die in 1985 het bedrijf oprichtte. 
Hij weet er nog wel een: ’Vroeger was geluk heel gewoon, nu is Geluk heel bijzonder’. 

Geluk Groep aan de Industrieweg beperkt zich al lang niet meer tot alleen schilderen. Onderhoud en afwerking zijn 
steeds belangrijker geworden. Er zijn nu vijf disciplines waarvan schilderen er een is: beglazing, houtsanering, wand-
afwerking en sierpleister. ,,Op deze manier kunnen we een totaalpakket leveren. Daar vragen steeds meer opdracht-
gevers naar. Particulieren maar ook grote woningcorporaties. Ze kunnen bij ons bij één loket terecht. Met 100 man 
personeel hebben we veel slagkracht. We zijn niet te groot voor het kleine en niet te klein voor het grote.’’
Geluk berekent ook voor beleggers (in vakantieparken) en verenigingen van eigenaren wat het kost om een langjarig 
onderhoudscontract af te sluiten. ,,Ze hebben zelf vaak geen technische mensen. Wij denken een plan uit voor 20 
tot 25 jaar.’’ Vooral het onderhoud heeft een grote vlucht genomen. Het maakt 80 tot 85 procent uit van het werk, 
vertelt Evert-Jan Geluk, de 25-jarige zoon van de oprichter. Samen met zijn vader en Kees Bosman (41) zit hij in de 
leiding van het bedrijf. Evert-Jans broer Pieter (26) werkt als schilder in de uitvoering.
Het werkterrein is Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Vraagt een bestaande opdrachtgever Geluk of het ook 
een project elders in Nederland wil doen, dan wordt dat gehonoreerd. Het bedrijf heeft veel kennis in huis. Inves-
teert in vakmensen. Is een gecertifi ceerd leerbedrijf. Niet alleen voor schilders, glaszetters en timmerlieden, maar 
ook voor administratief personeel. 
Leen Geluk (54) legde de basis voor het bedrijf. De uit Utrecht afkomstige meester-schilder werkte bij aannemings-
bedrijf Ligtendag in Sint Philipsland. Halverwege de jaren tachtig zat de bouw in een recessie. ,,Ik ben toen voor 
mezelf begonnen. Als jonge hond ging ik op zoek naar andere klanten.’’ Geluk Schilders was geboren. Op de eerste 
offerte om in Yerseke een kerk te schilderen, heeft hij avonden zitten zweten. Hij kreeg de opdracht. Daarna is het 
hard gegaan. Geluk huurde ruimte in de loods aan de haven. Toen het industrieterrein werd aangelegd, was hij de 
eerste die er grond kocht voor een kleine loods. In 2000 kwam de brood- en banketfabriek van de buurman vrij. Na 
een ingrijpende verbouwing werd het de thuisbasis van het bedrijf. Evert-Jan houdt zich bezig met projectleiding 
en het fi nancieel beleid. Bosman stuurt de uitvoering aan. Leen is projectleider, acquisiteur en adviseur. Buiten het 
bedrijf is hij actief als voorzitter van de raad van toezicht van de nationale schildersvakschool. 

Pieter Geluk, Kees Bosman, Evert-Jan en Leen Geluk (v.l.n.r.).

Weggemans Holding, Sportlaan 4, Sint-Maartensdijk.

WEGGEMANS HOLDING  

’IEDEREEN KAN HIER ELKAARS WERK OVERNEMEN’
De Weggemanslaan is geen offi ciële straatnaam. Wel handig voor de internationale chauffeurs die bij het be-
drijf aan de Sportlaan in Sint-Maartensdijk op het enorme terrein spullen komen halen of brengen: koelers van 
het Duitse Gea Goedhart of gebakken uitjes van het Deense Rieber en Søn die allebei verderop het industrie-
terrein zijn gevestigd.   

Opslag voor derden is slechts een van de vijf onderdelen van Weggemans Holding. De andere zijn metaalconstructie 
voor nieuwbouw en renovatie van bedrijfsloodsen (landbouw en industrie), profi elbeplating (damwandplaten, dak-
panplaten, zetwerk), transport (twee vrachtwagens) en de productie van lichtstraten. Maar er worden ook klossenpe-
zen gemaakt, een onderdeel voor sleepnetten van garnalenvissers. De veelzijdigheid is opvallend, maar dat is ook 
de kracht van het familiebedrijf, zegt Richte Weggemans (65), die in 1983 voor zichzelf begon. ,,Iedereen kan hier 
ook elkaars werk overnemen. Het is een platte organisatie met weinig hiërarchie.’’ Bedrijfsleider Jeffry Stoutjesdijk 
(35), die de in- en verkoop doet en het personeel aanstuurt, springt evengoed bij in de productie. Voor zoon Gert 
Weggemans (40) geldt ongeveer hetzelfde. Hij richt zich binnen het bedrijf vooral op het transport. 
Het onderdeel Dutch Profi les Center van de holding specialiseerde zich in profi elplaten. De laatste jaren nam de 
vraag naar dakpanplaten toe. Om daar aan te voldoen, investeerde Weggemans in een machine die de stalen platen 
in de gewenste vorm en kleur maakt. ,,Er zijn er maar twee van in heel Nederland, ’’ zegt hij over het paradepaardje 
van het bedrijf. 
Zijn wortels liggen in Hoogeveen. Zijn vader was kleermaker en kwam in 1962 - toen Sint-Maartensdijk was aange-
wezen als industriekern - bij Mayfair (de fabriek in herenkostuums) werken. Richte ging bij het staalconstructiebedrijf 
Van Lammeren aan de slag. ,,In mijn vrije tijd maakte en verkocht ik cultivators en andere landbouwmachines, zoals 
diepwoelers om de grond mee los te maken. Dat is eigenlijk de aanzet geweest.’’ Na het faillissement van Van Lam-
meren richtte hij zijn eigen onderneming op. Zijn eerste grote opdracht was de bouw van een expeditiehal voor 
Goedhart. In 1985 kocht hij de voormalige Thoolse Beton Industrie op. Saneerde het terrein drastisch en maakte de 
gebouwen geschikt voor het metaalconstructiebedrijf. Weggemans ging er  profi elbeplating bij verkopen. Knipte het 
op maat. Schafte er later machines voor aan om ze zelf te gaan produceren. Het is de rode draad van het bedrijf. Het 
terrein beslaat nu 7 hectare waarvan 15.000 vierkante meter bebouwd. Zoon Gert kwam spelenderwijs in het bedrijf. 
Als kind zat hij al graag op een heftruck of een kraan. Hij onderhoudt en repareert nu zelf de vrachtwagens. Bij Weg-
gemans doen ze het liefst alles zelf.

Jeffry Stoutjesdijk, Richte en Gert Weggemans (v.l.n.r.).

Oosterschelde

gemeente Tholen

De gemeente Tholen hecht veel belang aan de 
Thoolse bedrijvigheid en draagt daarom ook de 

familiebedrijven een warm hart toe  -  www.tholen.nl

accountants, bedrijfs- en organisatie adviseurs
www.ondernemendoejesamen.nl

VAN DAKPANPLATEN TOT 

KLOSSENPEZEN

JONGE HOND 

OP ZOEK NAAR KLANTEN

Zeeland is topscoorder op het gebied van familiebedrijven en Tholen levert daar-
aan een belangrijke bijdrage. Dat blijkt uit dit inmiddels royaal gevulde vak met 
foto’s van Thoolse familiebedrijven. De belangstelling om mee te doen aan deze 
rubriek is groot. Familiebedrijven komen de economische crisis relatief gezien 
goed door en zorgen daarmee voor stabiliteit van de Thoolse economie.  

Op deze pagina kunt u de verhalen lezen van twee bekende familiebedrijven die 
deelnemen aan de verkiezing Thools Familiebedrijf van het jaar 2012.

Deze verkiezing is een initiatief van de NNP (Nederlandse Nieuwsblad Pers), het 
Centrum van het Familiebedrijf en de Eendrachtbode. De jury bestaat uit burge-
meester W. Nuis (voorzitter), mr. A.A.J. Schot (notaris), mr. D.P. Gunst (Schipper/
OAZ) en A. de Korte (directeur Rabobank Oosterschelde).  Zij gaan de bedrijven 
beoordelen aan de hand van criteria zoals familiaal karakter, innovativiteit, duur-
zaamheid, klanttevredenheid en toekomstvisie. 

Later worden alle verhalen gebundeld in een prachtig boek en zal tijdens een 
speciale verkiezingsavond de winnaar bekend worden gemaakt.
 

We wensen u veel leesplezier.

Wim Heijboer,  uitgever Eendrachtbode   


