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Bouwbedrijf Wilma kende vroeger onder meer vestigingen in Weert, 
Nederweert, Maastricht en Eindhoven. Voor (oud-)medewerkers is er op 
zaterdagavond 29 juni een reünie in zaal Don Bosco in Weert.  

Bouwbedrijf Wilma werd in 1939 in Weert opgericht door H.J. Willemsen en 
H.P.C. Maas, vandaar de naam Wilma. Ze bouwden in Weert het Pensionaat Sint 
Louis, maar daarna werd het duo opgeroepen voor militaire dienst vanwege de 
oorlogsdreiging. Na de Tweede Wereldoorlog startte Wilma met 
herstelwerkzaamheden aan door de oorlog beschadigde gebouwen, daarnaast 
werden ook enkele woningen gebouwd. 

Plan Nazareth 



In 1952 kwam de eerste grote opdracht binnen: het bouwrijp maken van de grond 
en de bouw van 860 woningen in het kader van het Plan Nazareth in Maastricht. 
In 1959 werd de toren van de Sint-Martinuskerk in Weert gerestaureerd. Hierna 
groeide het bedrijf snel. In 1960 werd een eigen bouwsysteem ontwikkeld, 
waarmee zowel laag- als hoogbouw kon worden gerealiseerd. In 2000 werd 
Wilma onderdeel van de Koninklijke BAM Groep. Door een naamsverandering in 
BAM Woningbouw Weert op 1 januari 2009 verdween de naam Wilma in 
Nederland voorgoed. Wilma Duitsland in Ratingen draait evenwel nog op volle 
toeren. Directeur in Duitsland is Frank Maas, een nazaat van oprichter Luud 
Maas. 

Reünie 
Jan-Willem Schroeten (54) is inmiddels 29 jaar bij de rechtsopvolger van Wilma 
(BAM) in dienst en is één van de organisatoren van de reünie. „De Wilma was 
één van de grootste werkgevers van Weert en een begrip in de bouwwereld. Een 
familiebedrijf met een sterk wij-gevoel en dito sociaal karakter. Wie begon bij 
Wilma, haalde er vaak ook zijn pensioen. Jubilea en een afscheid van 
werknemers gingen nooit onopgemerkt voorbij. ‘Binden en boeien’ was de 
bedrijfsfilosofie. Wilma kende onder meer een mannenkoor, een carnavals- en 
personeelsvereniging, twee eigen tennisbanen en bedrijfsvolleybaltoernooien. 
Naar het jaarlijkse bedrijfsvoetbaltoernooi kwamen werknemers van heinde en 
verre met bussen naar de voetbalvelden in Stramproy.” Schroeten dist een 
kenmerkende anekdote op. „Bij een borrel na het werk dook de directeur vaak 
mee de stad in. Dan was het ‘hier hebben jullie mijn portemonnee, veel plezier en 
ik krijg de beurs wel terug’. Waar maak je dat nog mee?” 

Archivaris 
Hennie van den Heurik (73) - 45 dienstjaren op de teller - heeft zich opgeworpen 
als archivaris van de Wilma. Op zijn website www.vandenheurik.nl houdt hij 
nauwgezet de geschiedenis van het bedrijf bij. „Als klein menneke vergaapte ik 
me aan het plaatsen van de torenspits op de Martinuskerk. Later trad ik bij de 
Wilma in dienst.” Ook hij roemt het sociale karakter van het bedrijf. „De directie 
hanteerde als uitgangspunt ‘als de baas goed is voor zijn mensen, zijn de 
mensen goed voor de baas’.” Van den Heurik bewaart de geschiedenis van de 
Wilma voor het nageslacht. „Ik heb altijd alle krantenknipsels over het bedrijf 
verzameld en beschik over een uitpuilend archief, waarbij ik zoveel mogelijk 
informatie op mijn website deel.” Monnikenwerk, want er liggen nog duizenden 
foto’s, dia’s en ander historisch materiaal te wachten om te worden gescand en 
op de website geplaatst. „Ik kan nog jaren vooruit en doe dit met plezier. De 
Wilma is een deel van mijn leven.” 

De reünie voor (oud-)medewerkers is de derde in een reeks, ditmaal voor alle 
voormalige Wilma-kantoren in het zuiden. Er worden 150 tot 200 gasten 
verwacht. “De volgende stap is een reünie voor álle Wilma-personeel, van 
Maastricht tot Groningen”, kijkt Jan-Willem Schroeten alvast vooruit. 

Aanmelden voor de reünie, liefst vóór 30 mei, kan via e-mail 
oudwilma@hotmail.com en overmaking van € 25,- naar NL17RABO0336933711 
ten name van G. Slaats onder vermelding van WILMA, naam en woonplaats. Info: 
Jan-Willem Schroeten, tel. 06-51827750 


