Nieuwe forenzen-Hema op CS
kunt,'' zegt Logtenberg, die
onderweg is naar school. ,,Het is
erg overzichtelijk, maar het was mij
niet opgevallen dat deze Hema
anders is dan andere.''
Kerstkransjes
Als tompouce verklede promotiedames
trakteren op tompoucen.
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Op station Utrecht Centraal ging
gisteren de 700ste Hema-vestiging
open.
Het is een filiaal met een nieuw
concept, dat ook in de Hema's in
Londen en Parijs wordt toegepast.
Het is er ruimer en overzichtelijker,
zodat treinreizigers snel kunnen
winkelen, vertelt Saskia Touw van
de Hema.

Eefje Snijders (36) bezoekt de
nieuwe winkel met haar kinderen
Siem (2) en Fiene (3 maanden).
,,Het is hier fijn winkelen; mooi en
handig.'' Met kerstkransjes en
kerstversiering gaan zij weer naar
huis.
De Hema heeft nu 700 winkels in 7
landen, waarvan 532 filialen in
Nederland. Zo'n 88 miljoen
reizigers maken gebruik van
Utrecht Centraal. Naar verwachting
zullen dit er in 2030 100 miljoen
zijn.
De stations-Hema is op werkdagen
geopend van 05.30 tot 01.00 uur.

,,Het assortiment is hetzelfde
gebleven, maar het is meer gericht
op de reiziger. Je kunt hier van
alles krijgen: van een gebakje tot
een kerstoutfit en van een
lippenstift tot een telefoonkabeltje.
De afdelingen zijn niet meer
ingedeeld op soort product, maar
op setjes bij elkaar,'' zegt Touw.
Dus niet de sokken bij de sokken,
maar de panty's bij de rokjes.
Geleerd
,,In het buitenland hebben we veel
geleerd. De winkels daar zijn
ingericht om de weg makkelijker te
vinden,'' zegt Touw. ,,Bij dit filiaal
moet blijken of het buitenlandse
concept ook aanslaat bij
Nederlanders. Als het slaagt, willen
we deze nieuwe ontwikkeling
doorvoeren in de andere filialen.''
Klant Sanne Logtenberg (24) kijkt
uit nieuwsgierigheid rond en is
positief over de winkel. ,,Het is fijn
dat je hier voor van alles terecht
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