
 

 

Wala Lingerie in Wormerveer is genomineerd voor de PrimaDonna Award 

2017, naar de naam van het beroemde lingeriemerk. Bij de uitreiking, op 

23 september in Parijs, horen de zussen Carolien en Annemiek Crok of ze 

met een van de twee prijzen - juryprijs of publieksprijs - naar huis gaan. 

Voor Nederland zijn nog vier andere lingeriezaken genomineerd. 

,,We worden regelmatig beoordeeld door mysteryshoppers’’, vertelt Carolien. 

,,Die doen zich voor als klant en kijken of we ze aanspreken, of we genoeg weten 

van het assortiment en of we goed adviseren. Soms denken we het te weten als er 

een mysteryshopper rondloopt, maar ot nu toe hebben we het altijd fout gehad.’’ 

Wel weten ze dat uit de verslagen, die ze naderhand krijgen toegestuurd, dat ze 

goed worden beoordeeld. 

,,We selecteren nauwkeurig de items die in de winkel komen. Het is een 

winkel voor iedereen, dus we hebben bloemetjes, maar ook sportieve en stoere 



lingerie. Dat laatste is weer helemaal in momenteel.’’ Die mix aan stijlen is terug te 

zien in het soort klanten dat in de winkel komt. ,,Soms komen oma, moeder en 

dochter samen langs om wat nieuws aan te schaffen. Het is leuk om te zien dat 

mensen zich vrij voelen om dat bij ons te doen.’’ 

Al die generaties over de vloer sluiten precies aan bij de geschiedenis van de 

winkel aan de Zaanbocht. Toen hun moeder Tinie Crok in 1961 beviel van Annemiek, 

kwam ze tot het besluit dat ze moest gaan doen wat ze echt altijd al wilde: een 

lingeriezaak openen. Toen ze in 1985 tijdens de inkoopperiode ziek werd, nam 

Annemiek de inkoop van kleding en lingerie op zich. ,,Er hingen opeens 

bloemetjespatronen in de winkel naast de witte beha’s’’, zeggen de zussen lachend.        

 Ook Carolien raakte meer betrokken bij de winkel. ,,Toen ik een baan bij een 

bouwbedrijf kreeg aangeboden, dacht ik: ’Ik ga lekker werken bij Wala.’’’ Dus namen 

de zussen de winkel van over. Het groeide in de loop der jaren behoorlijk: anno 2017 

werken er dertig mensen. 

Nog geen vijf jaar geleden kochten de zussen het pand naast de lingerie- en 

modewinkel en voegden de winkel en het nieuwe pand samen tot een grote winkel. 

Het assortiment veranderde niet: iedereen kan nog steeds terecht voor lingerie, 

badmode en kleding in alle soorten en maten, en er is zelfs een kleedkamer 

bijgekomen voor dames met borstprotheses. ,,Net voor de crisis begon, openden we 

de vernieuwde winkel en dat zorgde ervoor dat klanten weer een kijkje kwamen 

nemen. Dankzij die verbouwing hebben we niet zo’n last gehad van de crisis. 

Daarnaast hebben we geluk dat we hele lieve klanten hebben die het ons gunnen dat 

de winkel goed loopt en maar terug blijven komen.’’ 

Wat het werk zo leuk maakt, vinden Carolien en Annemiek moeilijk te zeggen. 

,,Het is het totaalpakket van het werken met de klanten, het team, de kleding en het 

uitzoeken daarvan waar ik zo veel energie van krijg’’, vertelt Carolien. Annemiek 

beaamt dat. ,,Het verzorgen van en het verdiepen in die mensen doet me goed, daar 

kan niet veel tegenop. Aan het einde van de dag denken we altijd: ’Dat was een 

lekker dagje.”’ 


