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WMW en vv Lekkerkerk: beide onmisbaar 

voor het dorp 

 

Met drie winkels en een kapsalon op winkelcentrum Raadhuisplein is WMW niet 

meer weg te denken uit Lekkerkerk. Met de aanwezigheid van boekhandel WMW 

SaNorMa, WMW Huisraadplein, WMW Mode en WMW Kappers zorgt het bedrijf van 

de familie Willemsen er mede voor dat het dorp zijn vitaliteit behoudt.  

“In dat opzicht doen we eigenlijk hetzelfde als voetbalvereniging Lekkerkerk”, zegt eigenaar 

Willem Willemsen. “Ook een sportvereniging zorgt voor levendigheid en binding. Daarnaast 

werkt sport vormend voor de jeugd. Voor ons is het dan ook logisch dat we met veel plezier lid 

zijn van de Businessclub.” 

Willem Willemsen heeft de regie over zijn winkels overgedragen aan zijn kleinzoon Matthijs. 

“Ik manoeuvreer me op dit vlak langzaam maar zeker naar de achtergrond”, zegt de energieke 

Lekkerkerker, die al jaren het in receptiediensten voor hotels gespecialiseerde WMW 

Dienstverlening runt en daar in een relatief kort tijdbestek zijn winkels aan toevoegde. 

De eerste was Boekhandel SaNorMa, vernoemd naar de drie kleinkinderen van Willem 

Willemse en zijn vrouw Marianne. Niet veel later kwamen daar het in huishoudelijke 

artikelen gespecialiseerde WMW Huisraadplein en WMW Mode bij. “Binnen WMW 

Huisraadplein werken we samen met Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard”, vertelt 

Willem Willemsen. “Op doordeweekse dagen worden de klanten tot 16.00 uur geholpen door 

verstandelijk beperkte deelnemers en hun begeleidsters van SDK. Daarna nemen onze andere 

medewerksters het over. De reacties van de klanten zijn enthousiast en zelf vind ik het ook 

prachtig dat we dit mogen doen. We dragen de stichting een warm hart toe.” 

“Onze winkels draaien goed”, stelt WMW-directeur Matthijs Willemsen vast. “Voordat het 

kabinet besloot om de niet –essentiële winkels beperkingen op te leggen, zag je zelfs een mooie 

stijgende lijn; voor ons een teken dat de mensen onze aanwezigheid waarderen. Een dikke 

maand geleden openden we ook onze kapsalon WMW Kappers in het pand waar voorheen 

Charming Kappers was gevestigd. Onlangs voegden we daar de exploitatieovername van 

Rombout Ami Kappers aan toe.  
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Het kapstersteam gaat mee naar het pand van WMW Kappers, de 100 m2 die vrij komt 

voegen we toe aan boekhandel SaNorMa. Die krijgt daarmee de mogelijkheid om haar 

assortiment stevig uit te breiden. Zo wordt SaNorMa A-locatie van het merk Hallmark, 

worden de boeken- en kinderboekenafdelingen vergroot en gaan we speelgoedafdeling nóg 

aantrekkelijker maken.” 

Willem en Matthijs Willemsen vinden naast hun drukke werkzaamheden regelmatig tijd om 

aan sport te doen. “We zijn allebei lid van Total Strenght hier in Lekkerkerk”, vertelt Willem 

Willemsen. “Een prima sportschool met individuele benadering. Noem het maar een ‘stok 

achter de deur’. Die heb ik nodig om drie keer per week langs te gaan. Ik ben de zeventig 

gepasseerd en vind het belangrijk om zo lang mogelijk fit te blijven.” Kleinzoon Matthijs is ook 

regelmatig in de sportschool te vinden. “In mijn dagelijks werk zit ik veel”, zegt hij. “Trainen 

is goed ter compensatie.” 

Naar sport kijken doen Willem en Matthijs eigenlijk nooit. Ook met voetbal hebben beide niet 

veel. “Maar dat neemt niet weg dat we de verenigingen een warm hart toe dragen”, zegt 

Willem Willemsen. “Het geeft mensen passief en actief zo veel plezier. Dáár gaat het om, hè?! 

En dat ondersteunen we graag.” 

 


