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Supermarkt viert
ongekend eeuwfeest
AREND VAN DER MEULEN

SINT ANNAPROCHIE ,,We willen wat
terugdoen voor onze klanten’’, zegt
Hetty Wassenaar van de honderd-
jarige supermarkt in Sint Annapa-
rochie. Het is drie dagen feest.

In een tijd waarin veel winkeliers in
middelgrote plaatsen moeten vech-
ten om het hoofd boven water te
houden, draait het bedrijf van de fa-
milie Wassenaar uitstekend. In Sint
Annaparochie al 100 jaar en in Stiens
nu 35 jaar.

Om de trouwe klanten te belonen,
wordt fors uitgepakt. Gistermorgen
bezochten 1500 schoolkinderen uit
de hele gemeente het kinderfeest; ’s
avonds was het de beurt aan de tie-
ners en vandaag en morgen de vol-
wassenen.

Met grote namen op de lijst van
artiesten. Zo stond gisteravond on-
der anderen Ronnie Flex op het po-
dium, zijn het vanavond de Venga-

boys en tributeband Killer Queen,
en morgen op de Nederlandstalige
avond onder anderen Jannes, Wolter
Kroes, Henk Wijngaard, Frans Duijts,
Roy Donders, Ferry Doedens en Lyt-
se Hille. Speciale busdiensten bren-
gen de bezoekers naar de feesttent
in het dorp.

De supermarkt werd in 1917 ge-
sticht door weduwe Jitske Wasse-
naar-van der Ploeg. Samen met haar
man had ze een schoenenzaak, maar
na zijn overlijden stapte ze over naar
zuivelproducten, al snel uitgebreid
met kruidenierswaren. Nu staat de
vierde generatie aan het roer met
Hetty, haar zus Josefine en haar
broer Marc-Siemon.

Was het bedrijf decennialang een
supermarkt onder eigen naam, in
1995 werd aansluiting gezocht bij Al-
bert Heijn. Hetty Wassenaar: ,,Je zag
de markt veranderen en voor ons
werd het toen tijd om aansluiting te
zoeken bij een bestaande winkelfor-
mule.’’ Binnen die formule gaat het

bedrijf wel zijn eigen gang. ,,Wij
kleuren graag een beetje buiten de
lijntjes. Dat doen we onder andere
met dit feest. Het is ongekend in de
supermarktwereld dat je als zelf-
standig bedrijf zo’n feest viert. We
krijgen reacties uit het hele land en
iedereen vraagt zich af hoe dit zo
kan. Ze kijken er allemaal van op.’’

De klantenbinding blijkt ook uit
de app voor de eigen klanten. ,,Hetty
Wassenaar: ,,Het is begonnen met
een app voor het personeel. De jeugd
leest geen papieren meer en ook
geen mails, maar zitten wel altijd
met hun telefoon in de hand. Daar-
om hebben we een app gemaakt
waarop we instructiefimpjes zetten,
nieuws, mededelingen en waarmee
ze hun dienstrooster kunnen zien
en zich ziek kunnen melden. Voor de
klanten hebben we die doorontwik-
keld: zij krijgen mededelingen,
nieuws en aanbiedingen nu ook via
de telefoon binnen.’’ De app is al
meer dan 40.000 keer gedownload.

De jarige supermarkt Wassenaar trakteerde de jeugd van Sint Anne en omstreken op een optreden van Ronnie Flex en Stuk
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