Marieke Fikken (36) uit Nijverdal en Jody Pereira (34) uit Wierden vormen een gouden combinatie. Die
unieke kracht hebben ze vier jaar geleden, toen ze elkaar vonden via Instagram, ontdekt. Het 'klikt' en dit
jaar hebben ze samen een merk én webshop opgezet. Dankzij social media gaat dat inmiddels als een
speer. De coronacrisis heeft het creatieve brein geactiveerd en alles in een stroomversnelling gegooid.
Banen in het onderwijs werden opgezegd, de zekerheid losgelaten en een sprong in het diepe gemaakt.
Vrijdag wordt hun winkel Lot. geopend in een pandje aan de Burgemeester Warnaarsstraat 2 in Wierden.
Het is allemaal veel sneller gegaan dan verwacht, maar
unieke kansen moet je op het juiste moment
aangrijpen. “Als we iets oppakken, dan moet het goed,
maar we werken samen ook heel snel en effectief”,
vertelt Marieke lachend. “We hadden wel kunnen
wachten totdat we de hele collectie compleet zouden
hebben, maar waarom...? Dan kun je altijd wel iets
bedenken om het niet te doen. Wij doen het juist wél,
ook al is de winkel nog niet helemaal gevuld met alles
wat we nog in gedachten hebben.”
De twee vullen elkaar goed aan en vangen elkaar op
als dat nodig is. Jonge kinderen thuis vragen bij beiden
veel aandacht, maar het ondernemersbloed kolkt ook
door de aderen. “We krijgen steun van onze familie en
vrienden, in de vorm van helpen klussen, inpakken en
inrichten of oppas voor onze kinderen. Dat is zo fijn en
moet je ook hebben”, benadrukt Jody. “Ik ben als
ondernemer al langer actief met Krijtwit, maar nu ik
samen met Marieke ook Lot. aan het opzetten ben,
moet je wel even extra schakelen. Maar het geeft
positiviteit! Dit voelt voor ons als ons derde kind!”
“Het idee voor deze vestiging is ontstaan doordat onze
webwinkel deze zomer figuurlijk is ontploft, wat een
succes”, duidt Marieke. “En als je bedenkt dat we daar
pas vier maand geleden mee zijn begonnen, om te
kijken of het wel zou gaan lopen. Ik ben namelijk
fotograaf en organiseerde samen met Jody styled
shoots voor andere fotografen. Wij regelden alles, van
modellen, locatie tot de kleding. Zo is de bal gaan
rollen, want er werd gevraagd of de kleding ook te
koop was... en van het één komt het ander.”

Lot. wordt geen reguliere winkel. De openingstijden
zijn bijvoorbeeld ook beperkt (zie laatste alinea). De
fysieke winkel is niet het doel op zich, de hoofdmoot
van de verkoop verloopt namelijk nu al online. De
kleding wordt deels ook zelf gemaakt. Inmiddels is de
collectie met mooie merken uitgebreid: rokken,
bloesjes en jurken, maar ook tassen, sjaals, sieraden,
woonaccessoires. En speciaal voor de donkere dagen
zijn er nu prachtige kaarsen en zelf ontworpen
kerstkaarten te koop onder de naam Lichtje van Lot..
Kinderkleding gaan we later nog aan onze collectie
toevoegen.
“We zetten een bepaalde stijl neer en dat slaat enorm
aan”, meent Marieke. “De lijn bestaat uit voornamelijk
zachte natuurtinten, dat straalt rust uit. We willen een
statement uitdragen en ik denk dat we daar goed in
slagen. We verkopen eigenlijk alleen wat we zelf mooi
vinden en daarmee creëren we voor Lot. een eigen
gezicht.”
Lot. zal nooit een statische winkel worden, online niet,
maar ook de vestiging aan de Burgemeester
Warnaarsstraat niet. “Het is 'work in progress' hoor.
We blijven ons merk ontwikkelen, zoals we de
afgelopen weken online hebben gedaan. Kom je na
twee weken weer in de winkel, dan zal de collectie
gewijzigd zijn. Dat maakt het ook krachtig en
aantrekkelijk. Alles komt heel mooi samen, dat is het
lot. Zo komen we ook aan de naam voor de winkel.
Alles wat we samen ontwikkelen lijkt namelijk zo te
moeten zijn, alles valt samen bij Lot..”

Nieuwsgierig geworden naar Lot.? Aankomende
vrijdag, 4 december, gaat de deur om 14.00 uur
officieel open. Tot aan de feestdagen is de winkel dan
open op donderdag (12.00 uur tot 17.00 uur), vrijdag
(14.00 uur tot 20.00 uur) en zaterdag (10.00 uur tot
14.00 uur) of op afspraak. Meer info, mail naar
info@ditislot.nl of check instagram @lot_thestore.

