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Het is strandweer en op de bonnefooi reden Ruth Broeze, student in Nijmegen,
en Jorrit Reijers, studerend in Utrecht, richting strand. Het is hun eerste keer
Wijk aan Zee. Via een supermarktactie boekten ze voor weinig voor 4 dagen in
hotel Marquette in Heemskerk. Morgen gaan ze een scootertje huren en ook
een dagje Haarlem staat op het programma. „Nu eerst een beetje met een
balletje klooien, altijd leuk", geniet Jorrit bij voorbaat.

De Spar is voor hun om de hoek. Makkelijk. Uli kwam zeven jaar geleden vanuit
Duitsland naar Wijk aan Zee voor werk. Jacqueline en hij hadden even verkering
in hun tienertijd maar verloren elkaar later uit het oog. Hij glimt, „Twee jaar
geleden op 27 december zag ik haar weer." De vonk sloeg opnieuw over en
Jacqueline volgde hem naar Nederland. „Oude liefde roest niet."
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Heleen Vink

Wijk aan Zee Een tropische dag
in Wijk aan Zee. Het is hoogseizoen en een komen en gaan van
kleurrijke zomerklanten bij de

Het lijkt alsof al het personeel van de Spar tegelijkertijd gezellig luncht en de
klanten alleen binnen lopen. Maar dat is niet zo legt Martin Poliste, eigenaar
van de supermarkt uit. De ploeg die tot één uur werkt bemant de broodafdeling
en de kassa’s. Er worden geanimeerde gesprekken gevoerd. Ook over de dingen
die in de karretjes van de zomerklanten belanden. V.l.n.r. Martin, Leon, Manon
en Johanna Poliste, Linda Rietveld en Angela van den Bos.

Jong en oud ontmoet elkaar voor de buurtsuper.

plaatselijke Spar. Bij de ingang
liggen de uienkruiers en bakjes
vers fruit verleidelijk uitgestald.
Makkelijk om mee te nemen naar
het strand. „Lekker, frambozen”,
keurt een mevrouw het fruit. Als

bezige bijen zijn de werknemers,
duidelijk in hun rode shirts ’te
spotten’ tussen de schappen, non
stop bezig de vakken bij te vullen.
Voor het personeel is het alle hens
aan dek.

Op de houten zitplaatsen voor de Spar zit Din op zijn gemak in het zonnetje. Als
het mooi weer is, is hij af en toe in Wijk aan Zee te vinden. Nu is hij even over uit
Amsterdam voor een bezoek aan een collega. Handige plek om af te spreken,
hier, zo vlak voor de, niet te missen, Spar. Zijn ogen lichten op, daar komt, lopend
langs de Dorpsweide, zijn afspraak aangewandeld. Pratend verdwijnen ze, de
zonnige middag in.

Het geluk straalt van ze af. De Duitse badgasten Carst en Renate Müller zijn net
twee dagen getrouwd. Na een relatie van zeven jaar was 17.07.17 dé dag. Dat
móet haast wel nog meer geluk brengen. Voor hun 'Flitterwochen', huwelijksreis, verblijven ze in Strandhotel het Hoge Duin. In de bruidssuite? Ze moeten
lachen, „Nee, niet in de bruidssuite. We hebben ook nog twee hondjes bij ons."

Ze zijn net met hun auto van hun vakantieadres hier naar toe gereden voor 'a
day at the beach'. Eerst even naar de Spar om Beach Balls te kopen. Gewoonlijk
gaan de broers Jan en Benedict, 'yes, named after the pope', Burger en hun
vriend Elmar Osterhaus uit het Duitse Keulen en Aken naar het strand van Egmond aan Zee. Elmar was hier zo'n vijf jaar geleden al eens. Nee, de broers zijn
voor het eerst in Wijk aan Zee. Ze gaan, het strand lonkt.

bij Spar aan zee
„Het kan wel eens heel druk worden”, zegt Johanna Poliste bij het
brood. Samen met echtgenoot
Martin runt ze de enige supermarkt die het kustdorp rijk is. Ze
wijst op een oorkonde, „Kijk we

hebben net een gouden-spar-medaille ontvangen voor onze ’voortreffelijke afdeling brood’.”
Die ochtend was ze om zeven al in
de weer met broodbakken om 11
uur afgelost door medewerker

„Jullie mogen wel alvast een ijsje", zegt oma Thora. Maar Isabella heeft liever
een broodje. Net hebben ze met z'n allen een voorraad boodschappen ingeslagen voor het familie-strandhuisje. Het is hun eerste zomer hier. Nu familieleden
ouder worden, waren ze al langer op zoek naar een dergelijk onderkomen. Op
de vraag of iedereen in het huisje past zegt ze lachend, „We zetten er gewoon
tentjes voor. We komen voor het strand en de zee."

Linda Rietveld. Een klant meldde
zich al vroeg bij de kassa met twintig zakken witte bolletjes in de kar.
Voor Linda is er haast niet tegenop
te bakken.
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Even nog wat boodschapjes en wachten op nog een vriendin en dan vertrekken
de Amsterdamse vriendinnen Yasmin en Jo-Ann richting de verkoelende zee
om zich daar in gehuurde strandstoelen te nestelen. Yasmin kent dit duindorp,
„Met mijn tante ging ik hiernaartoe. Fijn hier, rustiger dan Zandvoort." Linda
Rietveld van de broodafdeling reikt haar een warm pizzabroodje aan. Vitaminedrankjes en een tube cheese spread voor straks op de chips gaan ook mee.
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