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januari 2016 

 VAN DE REDACTIE  

 
Beste Noordwellenaren, 
 
Voor u weer een nieuwe Noordernieuwswelle. Of er een 
Elfstedentocht komt in 2016 is nog maar zeer de vraag met dit 
zachte weer, maar één ding is wel zeker: in 2016 kunt u ons 
dorpskrantje gewoon weer op de mat verwachten!! Toch wel fijn, 
die zekerheid! 
 

De redactie 
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 Wij nog steeds heel graag kopie ontvangen 
 dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is 
 U daar uw kopie [ lettertype: Tahoma 11 pnt] naar toe 

kunt sturen 

 U natuurlijk ook nog steeds handgeschreven mail kunt 
inleveren 

 De inschrijvingssite van de strao dit jaar supersnel vol 
was. 

 Dit volgens insiders een nieuwe recordtijd was. 
 We dus weer 150 paarden mogen verwachten 27 februari. 
 Onze kerkklok na de torenrestauratie zachter slaat. 

 Dit bij redactieleden tot verwarring kan leiden. 
 De dakisolatie daar de schuld van krijgt. 
 Men ook twijfelde om een gratis gehoortest te laten doen. 
 Ene K. hiervoor actie gaat ondernemen (wat betreft de 

klok dan). 

 De kerstboomverbranding dit jaar soepeltjes verliep. 
 De regen dit jaar gelukkig geen spelbreker was. 
 Er dit jaar een echt werkpaard is ingezet om de 

kerstbomen te versjouwen. 
 We via een mooi lichtsnoer naar de vuurplaats werden 

geleid. 
 Het daar weer erg gezellig was. 
 Onze dorpshuiscoordinatoren tijdens de nieuwjaarsreceptie 

een award hebben gekregen. 

 Die werd uitgereikt in het kader van: buurtbewoners 
maken de buurt. 

 Deze prijs ter waarde van € 250,- besteed mag worden 
aan ons dorpshuis. 

 Noordwelle veel en uitgebreid in de PZC te bekijken en te 
belezen was. 

 Marco en Frieda mooi reclame voor ons dorp maakten. 
 De Strao werd gecorrigeerd tot straatfeest via de 

spellingscorrector. 

 Wist u dat
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 De Heeren ook veel aandacht kregen bij het plaatsen van 
de kerstboom. 

 Het daar toen ook weer heel gezellig en lekker was. 
 Het muziekoptreden daarna in de kerk ook zeer geslaagd 

was 

 De kerk helemaal vol zat 
 Er werd genoten van zeer muzikale professionals 
 Er binnenkort een mooi nieuw logo komt voor onze 

Kloosterwelle. 

 U daarover in ons februarinummer meer zult lezen.  
 Er een prachtige Heeren-clubdas is geschonken 
 U hierover in dit nummer meer kunt lezen 

 
 

 VOOR UW AGENDA:  

 
 Eerste vrijdag van de maand:            Snekavond 
 Tweede woensdag van de maand (19:30):      Creadames  

 Derde vrijdag van de maand (20:30):             DDaames 
 Laatste vrijdag van de maand:           Heeren 
 Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in 
  de kerk zie: www.kloosterwelle.nl 
 
22-03  Voorjaarsvergadering dorpsgemeenschap (20:00u) 
 
 

CSI NOORDWELLE “DE PEN” 

 
Wie van onze lezers weet waar de pen is gebleven ??? We weten 
op dit moment niet waar hij is en het is leuk om hem symbolisch 
aan een volgende te overhandigen. 
Graag inleveren bij 1 van de redactieleden of, nog leuker, zelf een 
volgend pen-slachtoffer zoeken. Laat het ons in elk geval even 
weten beste lezers. Alvast bedankt! 
 

De redactie 
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OPBRENGST COLLECTE MS FONDS 

 

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie 

bedrag van € 137 in Noordwelle opgehaald. 

 

Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor 

een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en 

voorlichting 

 

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer 

door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun 

bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage 

overmaken op giro 5057 te Rotterdam! 

 

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als 

collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds, 010-

591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl 

 
 

CLUBDAS HEEREN 

 
Viavia kregen de Heeren van Noordwelle tot hun verbazing van 
een creatieve brei-dame uit ons dorp een zelfgemaakte clubdas 
als kadootje. 
Hij ziet er prachtig uit en is gebreid in de kleuren van Noordwelle  
dus geel, rood en zwart. 
Wat de Heeren er mee gaan doen is nog niet bekend; misschien 
gaan ze hem om toerbeurt dragen of hangen ze hem op, op een 
mooi plekje in de soos. De Heeren gaan hierover nog in conclaaf 
en U hoort daar vast nog wel wat van in ons volgend krantje. 
Hartelijk voor de prachtige das en hopen er nog lang van te 
genieten! 
 

                                                             De Heeren 
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STRAÔ 2016 

 
Beste Dorpsbewoners, 
 
27 Februari is het weer zover, tijd om de benen van de paarden 
te wassen. Ook dit jaar beloofd het weer een mooie stoet van 
paarden en ruiters te worden. 
Wat we van u willen vragen om op de dag zelf de auto’s in 
de daarvoor bestemde parkeervakken te parkeren en de 
ring vrij te houden, dit voor ieders veiligheid! 
 
Het programma zal niet veel afwijken van andere jaren maar voor 
alsnog: 
10.30 Verzamelen paarden en ruiters  aan de dorpsring + 

keuring. 
11.30 Vertrek paarden/ruiters naar het strand.  

Onderweg nog een kleine tussenstop voor een 
versnapering ? 

12.45 Aankomst paarden en ruiters Kijkduin. 
13.00 paarden en ruiters bij Strandovergang  Jan van 

Renesseweg .strandpaviljoen “De Haven van Renesse ”  
bezoekers en ruiters gratis chocomel 

13.30 Vertrek paarden en ruiters bij  strandpaviljoen  
         “De Haven van Renesse ”  
14.45 Stoet  komt aan in Noordwelle, begeleid door 

muziekvereniging “Luctor et Emergo” 
15.30 Ringsteken rond de kerk. 
16.00 Aanvang muziek in het dorpshuis. 
18.15 Prijsuitreiking versierde paarden en ringsteken.  
 
Voor de Noordwellenaren die deelnemen aan de Straô: er is door 
een creatieve dame van ons dorp een heleboel pompoentjes 
gemaakt. Met de boodschap erbij “Dit is voor de versiering van de 
paarden, voor een ieder die het maar wil”  Dus maak er gebruik 
van, meld je bij Herda Heikamp Dorpsring 23 en kom uitzoeken.   
Beste dame in kwestie “Bedankt!”. 
Wij kijken uit naar een geslaagd en gezellige Straô! 

 
De Strao-commissie 
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NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 181 

Firma Geluk, ondernemers in Noordwelle. 

 

Met het beschrijven van de bewoningsgeschiedenis van de panden 

Dorpsring 22 t/m 26 raakten we van tijd tot tijd aan de 

bedrijvigheid die daar heeft plaatsgevonden. Gabriel Geluk, de 

eerste naamhouder van smederij en garage kwam in het bedrijf via 

zijn echtgenote. Hij werd geboren in Poortvliet op 28 augustus 

1864 als zoon van de tolgaarder Marinis Geluk en Maatje 

Elenbaas. Hij kwam in 1882 naar Noordwelle. Al van voor 1800 

was de smidse in Noordwelle in handen geweest van de familie De 

Meulmeester. Gabriel Geluk trouwde in 1887 met Johanna de 

Meulmeester, de dochter van Pieternella Bakker en Jan de 

Meulmeester, zijn baas, die op 23 september 1886 was komen te 

overlijden. Toeval of niet, bij notaris Bolle in Renesse werd op 21 

september 1886 een acte gepasseerd waarin Jan de Meulmeester de 

smederij met het pakhuis, het woonhuis en de noodstal, totaal 549 

m2, voor 5 jaar verhuurde aan Gabriël Geluk à ƒ300,- per jaar. De 

nieuwe echtgenote Johanna de Meulmeester was de oudste 

dochter, dus het lag ook wel voor de hand dat zij met haar man het 

bedrijf overnam. Zij overleed al op 25-jarige leeftijd in 1888 in 

Noordwelle en toen stond Gabriel Geluk er opeens alleen voor. Hij 

huwde daarna in 1893 in Oosterland met Adriana Johanna Struijk, 

geboren in Sirjansland. Zij zou in 1938 in Noordwelle overlijden.  

 

Rond de jaarwisseling van 1886 bedankte de weduwe van Jan de 

Meulmeester in de Zierikzeesche Nieuwsbode de clientèle van de 

grof- en hoefsmederij voor het genoten vertrouwen bij leven van 

haar man. Tevens beval zij de opvolger, haar schoonzoon G. 

Geluk, aan. Een jaar later is Geluk al op zoek naar een goede 

smidsknecht, een praktijk die zich zou herhalen omdat de knechts 

meestal niet langer dan een jaar bleven. Doorgaans liepen de 

contracten, net zoals bij de boerenknechten en misschien ook wel 

de dienstbodes van 1 mei tot 1 mei. Soms adverteerde Geluk 

tussentijds al voor een nieuwe smidsknecht, vanwege 

teleurstellende ervaringen met een smidsknecht waarvan dan 

voortijdig het contract beëindigd werd. Geluk adverteerde in 
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oktober 1888 met een nieuwe boerenwagen en een perwetkar (kar 

met laadbak op drie wielen) en zocht ook in dit jaar een nieuwe 

knecht omdat zijn knecht Adriaan de Croo emigreerde naar 

Transvaal. Geluk besloeg behalve boerenpaarden ook renpaarden 

van onder anderen Alphonse Marie Benoit Alexander Goeminne 

uit Brussel, bezitter van een hoefje aan de Hogezoom en van ruim 

19 ha. grond daar in de buurt. Hij woonde ‘in ruste’ op 

“Duinzicht” in Renesse, was een bekend paardensportliefhebber en 

eigenaar van bekroonde dravers. Geluk stond bekend als een goed 

vakman die in de winter spaden, hoefijzers en ook schaatsen 

fabriceerde. In 1891 en 1892 adverteerde hij met de verkoop van 

allerhande machinerieën, door paard- of handkracht gedreven en 

verder voor landbouwwerktuigen, fabrieksploegen, veevoeder 

kooktoestellen, haarden en keukenkachels. Hij ondertekende de 

advertenties met “uw dienstwillige dienaar”. In 1893 adverteerde 

hij voor een strosnijder, een moesmaker en een boonbreker en in 

1894 voor een vul-regulateurkachel.  

 

In 1900 adverteerde hij voor melkontromers, rijwielen (merk 

Racycle), naaimachines en ook boerenwagens. De naaimachines  

konden ook op afbetaling worden gekocht. Fietsen gingen van de 

hand vanaf zestig gulden en de naaimachines vanaf zestien gulden. 

In 1910 maakte hij reclame voor grasmaaimachines van het merk 

Massey-Harris, hand-kunstmeststrooiers, pulverisateurs en  
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sproeimachines en in 1912 voor diverse motoren (illustratie). In 

1919 waren bij Geluk wasmachines van het merk John Voll waren 

te koop (illustratie). Een jaar eerder adverteerde hij met een 

vervoerbare kafschone dorsmachine en had hij ook een 

snijmachine en een grubber (landbouwwerktuig om grond om te 

keren) op voorraad. Ook verkocht hij een rechtstro dorsmachine, 

verder dekzeilen of zandzeilen en was hij zelf op zoek naar één- en 

tweepaards tredmolens. 

 

In het gezin Geluk waren drie dochters geboren. Maatje Adriana 

(1894) werd in 1915 onderwijzeres in Stavenisse, keerde in 1919 

terug naar de ouderlijke woning en huwde in juli van dat jaar de 

procuratiehouder Abraham Marinus Quist waarmee zij ging wonen 

in Steenbergen. De tweede dochter, Adriana Cornelia (1895) 

verliet het ouderlijk huis in 1913 om naar St. Philipsland te 

vertrekken. Vandaar keerde zij in 1917 terug. Zij trouwde medio 

december 1919 met de landbouwer Johannes Onderdijk uit 

Oosterland. De derde dochter, Maria Pieternella (1897) vertrok in 

1917 ook naar St. Philipsland en keerde in 1919 terug. Zij trouwde 

eind april 1920 met de graanhandelaar Marius Willem Landegent 

uit Haamstede. Daarmee waren de drie dochters onder de pannen. 

Het jongste kind, zoon Marinus Cornelis (1900) emigreerde in 

april 1921 naar Nederlands Indië,  waar hij in de streek Solo in de 

stad Pasoeroean op Oost-Java werkte in de garagebranch. Gabriel 

Geluk had nu geen opvolger in de familie om hem in de smederij 

op te volgen en plaatste op 28 februari 1923 een advertentie in de 

Zierikzeesche Nieuwsbode waarin hij een grof-, hoef- en 

kachelsmederij annex rijwielhandel, ingericht met motorbedrijf te 

koop zette. Het zou echter anders lopen, want zoon Marinus 

Cornelis kreeg last van ‘tropensuiker’ en keerde in 1923 terug naar 

Noordwelle. Op 28 september 1923 adverteerde Geluk met de 

levering van alle merken automobielen, motorrijwielen en motoren 

en op 12 oktober 1923 plaatste hij een advertentie waarin hij 

bekend maakte dat door de terugkomst van zijn zoon en diens 

ruime ervaring in het auto- en motorvak alle reparaties aan alle 

merken auto’s, motorrijwielen en motoren onder garantie, vlug, net 

en billijk konden worden verricht. Er werden motoren van het 

merk Snob verkocht en de zoon nam de zaak van de vader over.  
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Er kwam een benzinepomp (zie illustratie) en M.C. Geluk 

verkocht in 1926 verschillende radiotoestellen “tegen billijke 

prijzen en langdurige garantie”. In 1928 had hij al een auto in de 

aanbieding: een Chevrolet Sedan. Hij had ook al telefoon en wel 

het nummer 2 in Noordwelle. In 1929 opende hij een vacature 

voor een elektricien om bij hem in dienst te treden en in 1930 

adverteerde hij met de verkoop van Gazelle fietsen. In dat jaar 

overleed ook zijn vader, Gabriel Geluk. Geluk junior was in juni 

1928 al getrouwd met Jannetje van der Wekken uit Zierikzee. In 

augustus werd zoon Gabriel Jeremias geboren en in 1931 nog een 

zoon die de naam Cornelis Adriaan kreeg. Dit kind zou na een jaar 

komen te overlijden. Tijdens de inundatie in 1944-1945 werd het 

gezin geëvacueerd naar Dordrecht en tijdens de watersnoodramp 

van 1953 naar Burgseweg 42 in Haamstede. De enig overgebleven 

zoon met roepnaam Gabi haalde in 1955 het HBS-diploma in 

Zierikzee en ging studeren aan de Technische Hogeschool in Delft 

waar hij de ingenieurstitel behaalde. In 1974 werd hij directeur van 

aardewerkfabriek “Koninklijke Porceleyne Fles” in Delft. Marinus 

Cornelis Geluk had bij gebrek aan opvolgers in de familie de 

smederij met annexen toen al verkocht aan garage Goedbloed uit 

Renesse. 

 F. Westra  

 
  

NIEUWJAARSREDE  

 
Beste mensen, 
 
Allemaal van harte welkom. Hier zijn we dan alweer bijeen voor 
de nieuwsjaar receptie 2016. Wat gaat het toch snel . Voor je het 
weet is er alweer een jaar voorbij. Een jaar waarbij ieder op zijn 
of haar manier kan terug kijken, een jaar van geluk maar voor 
sommige ook van tegenspoed. Voor ons Noordwelle is het ook 
een bewogen jaartje geweest. Een jaar  van wederom een 
geslaagde Strâo en Powerhorse, diverse feesten en bijeenkomsten  
in Ons Dorpshuis,  een  mooie kerstboom op de Dorpsring, de 
officiële status van ” Kloosterwelle “,  maar ook het jaar dat de 
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kerktoren werd gerenoveerd en de klok werd voorzien van 
verlichting. Nu is de tijd in het donker ook van veraf te lezen, en 
slaat hij bijna weer als voorheen. Hij wordt in de wandel gangen 
al de BIG BEN van de lage landen genoemd.  
 
Het was ook een jaar dat onze vrijwilligers weer zeer veel werk 
hebben geleverd voor Ons Dorpshuis. Ons dorpshuis waarvoor 
2016 een spannend  jaar gaat worden. De dorpsraad heeft uit de 
diverse scenario’s een optie gekozen voor de overname van het 
dorpshuis. Een scenario waarmee alle partijen tevreden zijn, 
zowel Zeeuwland, de gemeente als de dorpsraad. Graag nodig ik 
u uit om op 26 januari te komen naar een buitengewone 
ledenvergadering waarin wij u in deze vergadering zullen 
voorlichten over de plannen van deze overname  de gevolgen 
daarvan en u instemming hiervoor vragen.  
 
Over het dorpshuis en vrijwilligers gesproken, afgelopen maandag 
mocht ik op de nieuwsjaar receptie van Zeeuwland een Award 
met de titel “mensen maken de buurt” in ontvangst nemen. Dit 
voor de plannen die wij hebben voor het dorpshuis maar ook voor 
de wijze waarop onze vrijwilligers het dorpshuis draaiend houden 
en daarmee een belangrijke schakel zijn voor de leefbaarheid in 
Noordwelle. Graag geef ik deze Award met bijbehorende cheque 
ter waarde van 250 euro door aan onze dorpshuis coördinatoren 
Henny en Trudy en Gerda penningmeester van ons dorpshuis.  Zij 
zijn het die onze gemotiveerde vrijwilligers aansturen en 
motiveren. Zij zijn het die het dorpshuis al jarenlang draaiend 
houden. Door hun inzet en de inzet van al die vrijwilligers hebben 
we, en behouden we onze mooie en gezellige ontmoetingsruimte.  
(Hennie en Gerda worden naar voren geroepen voor ontvangst 
van de Award en bijbehorende cheque). 
 
Zo beste mensen rest mij nu nog u allemaal een goed 2016 toe te 
wensen, geniet dadelijk van de erwtensoep, en als het weer het 
toelaat de kerstboom verbranding. Ik zie u graag terug op de 
buitengewone ledenvergadering. 

Ed Heye, voorzitter dorpsraad 
 
 


