donderdag 26 april 2012

Vrolijk
worden bij
Niki
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Curves levert voedsel
DRIEBERGEN - Steeds meer mensen doen een beroep op de voedselbank en als gevolg daarvan is
er een groot tekort aan voedsel.
Curves draagt haar steentje bij aan
dit maatschappelijke probleem. Tijdens de jaarlijkse Voedselactie van
Curves haalden de clubs 24.539 kilo
voedsel op. ,,Alle 60 Curves clubs
in Nederland voeren al 7 jaar lang
actie voor de plaatselijke Voedselbanken’’, zegt Margriet Ransdorp
van Curves Driebergen. Het was
voor ons het eerste jaar. En ondanks
dat we pas een maand open waren
hebben wij voedselbank Zeist blij
kunnen maken met onze bijdrage.
Onze leden en mensen uit de buurt
ondersteunden deze actie. Iedereen deed zijn best zoveel mogelijk
voedsel in te zamelen. Een mooi
voorbeeld hoe het initiatief van
Curves omarmd wordt door de hele
gemeenschap. Het zou zo mooi zijn
als meerdere instanties in onze regio het voorbeeld van Curves zouden volgen.’’

DOORN - Op Koninginnedag
introduceert de vrolijke en
kleurrijke winkel ‘Niki kleding
en kado’s’ haar vernieuwde terras. Wie zin heeft in een lekker
kopje koffie, een ‘home made’
muffin, een vers belegd broodje
of een zelfgemaakte soep, is
van harte welkom.

door Gizella Komondy
Toen ze vijf jaar geleden haar
winkel opende, was haar droom
om naast een winkel een ontmoetingsplek te creëren. Eigenaar Niki
de Meijer: ,,Ik woonde aan de Albert
Cuijp in Amsterdam en miste in
Doorn de ‘reuring’ die daar zo gewoon is. Leuke winkeltjes met een
bonte mix van kleding en kado’s
met een gezellig terrasje.”
,,Ik vind het gezellig als mensen
langskomen om bij te kletsen met
een kopje koffie of lekker komen
rondsnuffelen in de winkel. Voor
veel klanten is het even een momentje voor zichzelf.” De winkel
ligt vol verrassende spullen waar
elke vrouw vrolijk van wordt. Stijlvolle basics van Yarn Unit en Knitted, jurkjes met bloemenprints van
Who’s that Girl en King Louie en
retro stijl kleding van Blutgeschwister. Daarnaast zijn er Cowboys Bagtassen, sieraden, schoenen, slippers
en accessoires voor in huis. Onweerstaanbaar is de kinderkleding
van de labels Kik Kid, Petit Louie

Niki de Meijer: ,,Ik vind het gezellig als mensen langskomen om bij te kletsen met een kopje koffie.”
en Claessens. Ook tieners kunnen
goed slagen want Niki heeft een
ruim aanbod hippe Nederlandse
merken zoals: 10 Feet, Circle of Trust
en Cimarron broeken in vele kleuren.
Niki vindt het leuk om mensen te
adviseren. ,,Het is geweldig om te
zien wat kleding voor je kan doen.
Sommige mensen weten niet welke kleuren hen goed staan en zijn
vaak verrast als ze iets aantrekken

met een andere pasvorm of kleur.
Iedereen die eens een persoonlijk
advies wil, nodig ik uit om een keer
binnen te komen.”
Vanaf mei kun je je vriendinnen
ontmoeten op het terras bij Niki
voor een kop koffie of thee. Als je
van te voren reserveert, zorgen Frederieke Demmer en Friedolien de
Vries van ‘Wat de pot schaft’ voor
een High Tea met ‘home made’
sandwiches, muffins, scones en har-

tige taarten.
Daarnaast is de winkel te reserveren voor een vriendinnenavond.
Niki: ,,Je hebt de winkel helemaal
voor jezelf en kunt lekker relaxed
shoppen terwijl je gezellig bijpraat
met je vriendinnen. Je kunt ook
vooraf een driegangenmenu eten
in de winkel.”

door Rose Carry Lokin

licht door te laten of juist sluit voor
een regenbuitje’’, aldus Everts. Het
vrijstaande terrasscherm is een
mooi alternatief voor de traditionele parasol. Bovendien kan een
klant desgewenst kiezen om één of
meerdere zijkanten af te schermen.
,,Zo kan je de wind ook nog buiten
houden.’’ De nieuwe terrasschermen zijn bij Everts Zonwering te
bestellen in allerlei afmetingen. De
meest gangbare maat is vier bij vier

meter, of vier bij zes meter. ,,Maar
grotere maten zijn ook mogelijk’’,
aldus Everts.
Bij het Maarnse bedrijf Everts
Zonwering zijn naast de vrijstaande
terrasschermen ook allerlei andere
buitenzonweringen te bestellen,
zowel met de hand als elektrisch
bedienbaar. ,,De keuze aan kleuren
en designs is enorm en wordt met
het jaar uitgebreider.’’ Voor binnenzonwering heeft de Maarnaar ook
een veelheid aan mogelijkheden in
huis. Zo heeft hij juist een geheel
nieuwe collectie rolgordijnen opgenomen in zijn assortiment. Ook
kan de klant bij Everts Zonwering
terecht voor jaloezieën, vouwgordijnen, plisségordijnen, lamellen
en horren. ,,De mogelijkheden met
plisségordijnen zijn talrijk. Ze kunnen zelfs gemaakt worden voor
ronde ramen’’, aldus Everts.
Wie nog een jaartje langer met
zijn zonnescherm wil doen, kan zijn
zonwering ook een opfrisbeurt laten geven door Everts. Desgewenst
kan bovendien een handbediend
scherm elektrisch gemaakt worden. Daarnaast biedt Everts ook de
mogelijkheid om alleen het doek te
vervangen.
Willem Everts is in 1997 zijn eigen
zaak gestart. In de loop der jaren
heeft hij veel ten goede zien veranderen in zonweringproducten. De
handbediening van zonnewering
is bijvoorbeeld flink afgenomen.
Haast tachtig procent van de zonnewering die hij nu plaatst is elektronisch gestuurd.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via
www.hippeniki.com of mail naar nikidemeijer@gmail.com

Zonwering voor binnen en buiten
Bij horecagelegenheden zijn de
terrasschermen niet meer weg te
denken. En steeds vaker kiezen ook
particulieren voor het overdekte
terrasscherm. De populaire zonwering rust op vier palen en kan
voorzien worden van mooie stoffen doeken of praktische lamellen.
,,Voordeel van de lamellen is dat
je ze open kan zetten om het zon-
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MAARN - Steeds meer mensen
kiezen voor een heerlijk overdekt terras bij hun huis. ,,Vrijstaande terrasschermen zijn
populair’’, weet Willem Everts
van Everts Zonwering in Maarn.
,,Naast dat je er een gezellige
hoek mee kan creëren is het ook
bij een regenbui goed toeven in
de tuin.’’
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Willem Everts van Everts Zonwering: ,,De keuze aan kleuren en designs is enorm.’’

Everts Zonwering, Maarn. Tel: 0343443207. Fax: 0343-444828. Website: www.
evertszonweringen.nl.

Bochane ontvangt
certificaat

MAARN - Autobedrijf Bochane
Zeist en Bochane Maarn zijn de
eerste Bochane vestigingen die het
certificaat ‘Erkend Duurzaam’ van
de Bovag hebben ontvangen. Dit
certificaat is drie jaar geleden door
de Bovag gelanceerd. De ARN is een
onafhankelijke partij die beoordeeld of Bochane voldoet aan de
eisen die aan het certificaat Erkend
Duurzaam worden gesteld. Vervolgens moet ieder jaar opnieuw
worden bewezen dat er nog steeds
wordt voldaan aan deze hoge eisen. De organisatie van Erkend
Duurzaam is inmiddels belegd bij
het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM). Het certificaat Erkend Duurzaam is uitgegroeid tot
hét duurzaamheidskeurmerk van
de automobielbranche. In 2012 verwacht Bochane al haar vestigingen
met dit keurmerk te certificeren.

Groei zorgsector,
meer banen

REGIO - In de regio Heuvelrug en
Vallei zal het aantal banen tot 2020
met 0,6 procent toenemen, vooral
doordat de in omvang relatief grote
zorgsector jaarlijks met twee procent extra banen groeit. De werkloosheid in de regio wordt geraamd
op 2,9 procent, het laagste niveau
in de regio Midden-Nederland. Bij
de hooggeschoolden dreigt een tekort van ruim 20 procent.
Dat blijkt uit het onderzoek ‘De
arbeidsmarkt van Midden-Nederland 2020’ dat in opdracht van de
Kamer van Koophandel MiddenNederland is uitgevoerd door
onderzoeksbureau EIM. Het rapport is aangeboden aan de werkgeversorganisaties VNO-NCW en
MKB-Nederland. De komende tien
jaar dreigt in de regio Midden-Nederland een groot tekort aan goed
opgeleid personeel. Daarnaast
ontstaat er aan de onderkant van
de arbeidsmarkt een overschot
aan laaggeschoolde medewerkers
die geen baan kunnen vinden. De
Kamer van Koophandel signaleert
dat ,,de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt de economische positie
van de regio Midden-Nederland
bedreigen. Daarnaast dreigt een
maatschappelijk probleem rondom
laaggeschoolde medewerkers.’’

