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Zonnepaleis Hengelo:
meer dan zonnen alleen

Meekes Mediation streeft
naar vreedzaam compromis

Hengelo - Zonnepaleis Hen-

Hengelo - Yvonne Steren-

gelo is een uiterst moderne
zonnestudio voor snel en
verantwoord bruinen. Er
zijn maar liefst negen gecertificeerde zonnebanken in
verschillende sterktes, die
regelmatig worden gecontroleerd en allemaal zijn voorzien van airconditioning,
aqua- en aromatherapie.
Betty Veldscholten (41)
werkt al bijna twintig jaar
in
de
zonnebank-business en kreeg begin dit jaar
plots de kans de zaak aan
de Geerdinksweg van haar
toenmalige werkgever over
te nemen. “Ofschoon ik op
papier de eigenaresse ben,
sta ik zeker niet alleen. Collega Anneke Hek (44) is mijn
steun en toeverlaat; we doen
het echt samen.”
Zonnepaleis Hengelo is voor
een groot deel selfservice. Je
krijgt een klantenkaart die je
zelf kunt opwaarderen met

zonminuten en op elk moment van de week (12 uur
per dag, 7 dagen per week)
kunt gebruiken. “En voor
mensen die helemaal niet
onder de zonnebank kunnen/mogen, hebben we een
handmatig
spraysysteem
voor een mooie egale tint in
vier minuten.”
Behalve zonnen kun je bij
Zonnepaleis Hengelo ook
terecht voor verantwoord
bewegen met Slender You.
“Met behulp van bewegingstafels worden spieren
verstevigd en gewrichten
weer soepel. Een uur ‘slenderen’ staat gelijk aan zeven
uur grondgymnastiek.”
NB: klanten van Zonnepaleis Borne kunnen in
Hengelo hun zonnepas omwisselen met behoud van
bruiningstegoed.



Voor meer informatie:www.
zonnepaleishengelo.nl

Betty Veldscholten en Anneke Hek runnen sinds begin dit jaar
het Zonnepaleis Hengelo.

Bij Saluti Mode kunnen dames in de avonduren in alle rust kleren
uitzoeken. foto: jeleukstefoto.nl

Saluti Mode introduceert
‘private shopping’
Hengelo - Saluti Mode aan

de Brinkstraat is een damesmodewinkel in hartje
Hengelo, met veel bekende
merken dameskleding voor
jong en oud en voor iedere
gelegenheid. Marie-Louise
van Iterson (43) heeft de
zaak ruim een jaar geleden
overgenomen, na er zelf bijna twintig jaar werkzaam te
zijn geweest. “Altijd ben ik
op zoek naar nieuwe mode
en trends ter aanvulling
van onze collectie. Al mijn
passie en creativiteit kan ik
kwijt in deze zaak, maar ik
doe het natuurlijk niet alleen. Ik werk met een fantastisch, betrokken en loyaal team; we doen het echt
samen.”
Ofschoon de zaken goed
gaan, weigert deze eigenaresse achterover te leunen
en biedt vanaf heden de gratis service ‘private shopping’
aan, om haar klanten nog

meer tegemoet te komen. “Ik
ben geen voorstander van
online verkoop. Ik ben van
mening dat je persoonlijk
contact moet hebben om je
klant goed te kunnen adviseren en kleden, maar vaak
is tijdgebrek een spelbreker.”
Vanaf nu kun je bij Saluti
Mode dus ’s avonds op afspraak, samen met je favoriete verkoopster in alle rust
je eigen ensemble samenstellen. “De klant heeft de
winkel helemaal voor zichzelf en we maken er samen
gewoon een feestje van, inclusief koffie en een taartje!”
Ook heeft Saluti Mode van
18 - 21 maart nog het Lentefestival, dat gepaard gaat
met flinke kortingen, diverse cadeautjes, een hapje en
drankje, maar vooral veel
gezelligheid.
Zie ook: www.salutimode.nl

borg-Meekes (50) koos in
eerste instantie voor een
carrière in de hulpverlening.
Daarna heeft ze samen met
haar man verschillende horecabedrijven gehad. Na de
komst van haar dochter besloot Yvonne echter terug te
keren naar het maatschappelijk werk. “Na verschillende
banen in de hulpverlening
kwam ik uiteindelijk bij
Bureau Jeugdzorg terecht.”
Yvonne heeft daar vele jaren
met plezier gewerkt, maar
door de recente transitie en
vele veranderingen besloot
ze om een eigen mediation
praktijk te starten.
“Vorig jaar heb ik de mediation opleiding gevolgd en
aansluitend de specialisatie Familiemediaton, ik ben
dus een MfN registermediator”, vertelt de nieuwbakken
ondernemer vol trots. “Ik
heb de eerste maanden van

2015 vooral gebruikt voor
het realiseren van een goede
website, het uitbreiden van
mijn netwerk en het zoeken
naar een geschikt kantoorpand.” Het kantoor aan de
Demmersweg 32 oogt strak
en modern en straalt de nodige rust uit.
Yvonne is dan ook helemaal
klaar voor haar nieuwe avontuur. “Er is niets mooiers dan
twee mensen - die in eerste
instantie lijnrecht tegenover
elkaar stonden - uiteindelijk
toch samen aan één tafel
te krijgen en samen tot een
compromis te komen zonder
tussenkomst van de rechter;
daar doe je het uiteindelijk
voor!” Afhankelijk van het
inkomen kan er een subsidie
worden aangevraagd bij de
Raad voor Rechtsbijstand.
Dit kan de mediator ook voor
de klant verzorgen.



www.meekesmediation.nl

Yvonne Sterenborg-Meekes is in Hengelo een eigen mediation
praktijk gestart.

123-zonne-energie

Zelf stroom opwekken met je dak
Je eigen zonne-energie
opwekken – en de meter
zien teruglopen. Dat voelt
goed. Het afgelopen jaar
lieten duizenden mensen
zonnepanelen installeren
op hun dak.
Met de stroom die één paneel opbrengt kan een gezin
van twee volwassenen en
twee kinderen één jaar lang
de was doen. Zelf energie
opwekken is goed voor het
milieu en het scheelt in je
energierekening.
De zon biedt zoveel schone
energie dat het bijna onfatsoenlijk zou zijn om die
niet te gebruiken. Met zon-

123-zonne-energie:
dankzij collectieve
inkoop scherpe
prijs en geen gedoe
nepanelen kun je nog meer
genieten van de zon en je
eigen huis.
Net zoals Dick uit Culemborg. Hij heeft vorig jaar
dertien zonnepanelen op
zijn dak laten plaatsen. Hij
betaalde maandelijks 105
euro aan energie. Sindsdien
is dat nog maar 55 euro per
maand. Hij koos voor zonnepanelen voor het milieu.
Kim uit Etten-Leur wil
zelfvoorzienend zijn en on-

afhankelijk van de energieleveranciers. Met elf zonnepanelen op het dak wekt zij
nu zelf haar totale elektriciteitsverbruik op. Dat scheelt
haar op jaarbasis € 540,-,
ongeveer 35% van haar totale energienota.
Steeds aantrekkelijker
De sterk dalende prijzen van
zonnepanelen maken investeren in zonnestroom steeds
aantrekkelijker. Gemiddeld
verdien je tegenwoordig je
zonnepanelen in zes tot zeven jaar weer terug, terwijl
ze minimaal vijfentwintig
jaar meegaan. En zo heeft
zonne-energie meer voordelen:
• Je maandelijkse energielasten gaan naar beneden
• Je wordt onafhankelijker
van je energieleverancier
en de overheid
• Je bespaart energie wat
goed is voor het milieu en
je portemonnee
• Je huis wordt aantrekkelijker voor potentiële kopers
• Je kunt de BTW over de
aanschaf en installatie
van je zonnepanelen terugvragen.
Makkelijker dan gedacht
In sommige gemeentes en
provincies kun je subsidie
aanvragen voor de aanschaf
van zonnepanelen. Ook kun
je tegenwoordig voordelig

een lening afsluiten. De rente hierover kun je ook terugvragen aan de belasting. Zo
maakt ook de overheid zonne-energie
aantrekkelijk.
Zelf zonne-energie opwekken voelt goed en is makkelijker dan vaak gedacht.
Eerlijk advies
Vereniging Eigen Huis behartigt de belangen van woningbezitters. Die moeten
lekker en betaalbaar kunnen wonen in hun huis, vinden zij. Daar hoort ook besparen op energie bij. Maar

dan zonder gedoe. Daarom
begonnen zij met 123 zonne-energie. Een collectieve
inkoop van zonnepanelen,
waarbij zij het meeste werk
voor je doen.
Zij selecteerden de beste
zonnepanelen en leveranciers tegen een scherpe
prijs. Daarbij kun je rekenen
op persoonlijk en eerlijk advies.
De betrouwbare installateurs zorgen voor een vakkundige installatie. De vereniging ziet erop toe dat de
gemaakte afspraken met de

leveranciers over kwaliteit,
levertijden en veiligheid
worden nagekomen.
Ook na installatie kun je
rekenen op hen. Met uitge-

breide garanties en een juridisch vangnet. Inmiddels
hebben zij dan ook meer
dan 100.000 panelen geïnstalleerd.

Ontdek wat het jou oplevert

Wil je ook zelf energie opwekken of wil je weten hoeveel
zonnepanelen er op jouw dak passen?
Je kunt het aantal panelen en de te behalen voordelen
op de website zelf vrijblijvend en snel berekenen. Je vult
de dakcheck in en ontvangt meteen een overzicht van
de opbrengsten en kosten.
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eigenhuis123zon.nl

