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HASSELT De allereerste 
shopper van de derde Primark 
in ons land was een man. Mat
thias Belmans (25) uit Laakdal 
stond al drie uur voor de grote 
opening op post. Om 7 uur 
nam hij plaats tussen de 
dranghekken voor de deur van 
Primark aan de Molenpoort in 
Hasselt. Maar ondanks de 
voorspelde stormloop  die er 
in Luik en Brussel wél was  is 
er van dringen nog lang geen 
sprake. ‘Nooit gedacht dat ik 
de allereerste zou zijn’, zegt 
hij. ‘Ik wilde zo’n opening wel 
eens meemaken.’

Een half uur later krijgt de 
jongeman gezelschap van Gre
ta Bonneux (53) uit Herkde
Stad. Zij heeft veel over voor 
een cadeaubon voor haar 
nichtje. ‘Zij zit op school’, legt 
Greta uit. ‘Ik ben zo vroeg ge
komen om als eerste aan de 
kassa te zijn.’

Rond 8 uur arriveren ook 
Hannelore Jacobs (25) en Ro
za Ossowska (24) uit Hasselt. 
‘Wij komen voor schoenen. 
We hebben roze pumps op de 
website gezien’, zeggen de 
vriendinnen. ‘Als de deur open 
gaat, gaan we naar binnen lo
pen. Maar we houden het be
schaafd, hoor. We gaan niet 
vechten. Tenzij met elkaar, als 
we hetzelfde paar willen’, la
chen ze.

Tien paar schoenen

Een half uur voor de grote 
opening begint het volk dan 
toch toe te stromen. Terwijl 

buiten intussen zo’n 150 shop
pers staan te wachten, wordt 
de winkel binnen al geopend 
verklaard. Schepen van Lokale 
Economie Tom Vandeput 
(CD&V) en burgemeester Hil
de Claes (SP.A) mogen het 
lintje knippen. Buiten beeld 
krijgen vier Limburgse sociale 
organisaties  Horizont, Lucia, 
Domo en Perspectief  elk een 
cheque van 2.500 euro van 
Primark om hun werking te 
ondersteunen. De Ierse Pri
markbazin Breege O’Donog
hue  gekleed in Primark, wat 

anders?  heeft met haar 
speech in gebroken maar ver
staanbaar Nederlands de ge
nodigden en medewerkers 
meteen mee. ‘Dit is de derde 
winkel van België, maar onze 
allermooiste’, zegt ze. ‘Wij bie
den geweldige fashion aan, 
voor geweldige prijzen. Net als
mijn outfit van vandaag, voor 
39 euro.’ Algemeen gejuich.

Dan is het grote moment aan
gebroken. Om klokslag tien 
zwaaien de glazen deuren 

open, met vroege vogel Mat
thias voorop. Hij spurt naar de 
derde verdieping, waar de 
mannenafdeling is. ‘Ik heb een 
bon van 50 euro gekregen om
dat ik de eerste klant ben’, gilt 
hij uitgelaten. Matthias gaat 
recht op zijn doel af en graait 
haast blindelings Tshirts, 
broeken en zonnebrillen van 
de rekken. ‘Super, een gewel
dig gevoel’, lacht hij. ‘Ik heb op 
voorhand op de website geke
ken wat ik allemaal wilde heb
ben. En ik ken mijn maat bij 
Primark: XS. Passen is dus 
niet nodig.’ Zijn buit: 38 stuks 
voor 289 euro.

Een verdieping lager worden
Roza en Hannelore helemaal 
gek tussen de schoenen. De ro
ze pumps waarvoor ze kwa
men zijn er niet, maar in geen 
tijd hebben ze twintig paar 
schoenen bij elkaar gesprok
keld om te passen. ‘Hoeveel 
ons budget is? Dat ga je toch 
niet opschrijven?’, lachen ze. 
Uiteindelijk eindigt Roza met 
tien paar schoenen, twee jas
jes, een reeks bloesjes, topjes 
en onderbroeken voor samen 
250 euro. Hannelore strandt 
op de helft.

Spijbelen

Voor lange rijen aan de kas
sa’s is het wachten tot ‘s mid
dags. Scholieren en werkende 
dames komen tijdens hun pau
ze een kijkje nemen. ‘Wij 
staan in het onderwijs en heb
ben springuren’, zeggen Kaï 
(28) en Veerle (34), collega’s 
in de Hasseltse Sportschool. 
‘We komen kleren kopen voor 
de kinderen: 29 euro voor tien 
stuks. Langer dan één seizoen 
gaan de kleren van hier niet 
mee, maar voor de kinderen is 
dat voldoende’, zegt Kaï. ‘Te
gelijk kunnen we kijken of 
hier geen spijbelende leerlin

gen zijn’, gaan de leer
krachten verder. ‘Er waren 
verschillende leerlingen 
afwezig, die vanochtend 
wel aan de bushalte zijn 
gezien. Ongetwijfeld om 
naar de Primark te ko
men.’

Ook een bekende kop 
tussen de budgetshop
pers. Griet Vanhees  
mevrouw Anthony Kum
pen  staat aan te schui
ven aan de kassa. ‘De rij 
lijkt heel lang, maar het 
gaat vlot’, zegt ze. ‘Ik 
kwam hier toevallig voorbij 
met een vriendin. Henrike, 
onze zoon, is verslaafd aan 
zonnebrillen. Ik heb twee 
stuks gekocht: van 1,5 en 2 eu
ro. Benieuwd hoe lang ze mee
gaan.’

Ondanks de drukte is de ge
vreesde chaos uitgebleven. 

Ook in de winkel zelf 
bleef alles  zeker voor Pri
marknormen  bijzonder net
jes. Het extra ingezette perso
neel zorgde dat er amper spra
ke was rommelrekken of 
kleding op de winkelvloer. Be
nieuwd of ze dat volhouden.

Terwijl de tienermeisjes gisterenochtend op 
school zaten, zwaaiden om 10 uur de deuren 
van de nieuwe Primark in Hasselt open. Een 
beschaafde stormloop, hier en daar gegil en 
graaiende klanten die topjes van 2,30 euro of 
bh’s vanaf 3 euro in hun winkeltas dropten. 
Hoewel het de hele dag goed druk was, bleef de 
verwachte chaos uit.

Druk bij opening derde filiaal in 
België, maar gevreesde chaos blijft uit

Eerste klant van Hasseltse 
Primark is... een man

,,MATTHIAS BELMANS
Eerste klant
 

Ik heb op voorhand op 
de website gekeken 
wat ik allemaal wilde 
hebben. En ik ken mijn 
maat bij Primark: XS. 
Passen is dus niet 
nodig

HANNE DE BELIE EN DIRK JACOBS

Bij de opening om 10 uur zwermden zo’n 
150 wachtende shoppers naar binnen. Foto's: sd

Hannelore (25, rechts) en Roza (24) uit Hasselt 
kochten samen meer dan tien paar schoenen.

C&A lokt klanten 
met gratis ijsje

De bruine zakken van Pri
mark overspoelden gisteren 
het hele centrum van Hasselt. 
Bij verschillende horecazaken 
kregen Primarkklanten er 
een extraatje bovenop  van 
gratis topping op een ijsje bij 
het tonen van de bruine zak 
tot gratis drank bij aankoop 
van een broodje. Ook de 
rechtstreekse concurrentie 
speelde in op de komst van 
de Ierse kledinggigant. Kle
dingketen C&A probeerde 
klanten te lokken met een 
smakelijke actie: wie de win
kel bezocht, kreeg een gratis 
schepijsje. Maar ook dat le
verde uiteindelijk een groep 
Primarkklanten op, die snel 
bij C&A binnen sprongen om 
een gratis ijsje te scoren. (dj/

hdb)

Politie: ‘Zaterdag 
meer volk verwacht’

Volgens de Hasseltse politie, 
die de hele dag met een groep 
agenten in de buurt van Pri
mark standby stond, zijn er 
nooit verkeers of andere pro
blemen geweest. ‘De parking 
Molenpoort heeft nooit haar 
volledige capaciteit bereikt, er 
waren altijd een honderdtal 
plaatsen beschikbaar’, zegt 
Hazodiwoordvoerder Dorien 
Baens. ‘We hebben wel ge
merkt dat de beschikbare 
plaatsen rondom de kanaal
kom sneller dan anders vol 
zijn geraakt en dat er ook iets 
meer activiteit dan gewoonlijk 
op de Hawaiparking is ge
weest. Maar een overrompe
ling, dat was het zeker niet. 
Vrijdag en zeker zaterdag ver
wachten we wel dat het druk
ker zal zijn.’ (dj)

Matthias (25), de eerste klant.


