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Voor jullie ligt het dertigste nummer van 

de nieuwsbrief. 

  

Ontwikkelingen  

 

Aantal volgers op Insta &FB van de 

Brandworks merken 

 

 

 

 

 

 

Opvallende zaken zijn: 

Bij Instagram zien we een mooie stijging 

van The New Chapter, logisch aangezien 

ze hun eerste collectie hebben uitgeleverd 

maar desondanks een hele knappe 

prestatie die hopelijk blijft doorzetten.  

In Facebook zien we dezelfde stijgers en 

dalers als de laatste keer, toch opvallende 

stijgingen bij de “nieuwere merken” als 

Moodstreet Petit, Just Beach en 

SEVENONESEVEN. 

The New Chapter heeft geen Facebook 

account en komt daarom niet voor in dat 

lijstje. Waar Street Called Madison (als 

enige) daalt in volgers op Instagram stijgen 

zij juist redelijk wat op Facebook. 

Bijzondere ontwikkeling       

 

CleanDye 

CleanDye heeft de Join Life audit behaald 

met een “Excellent status”. Dit betekent 

dat ze voor de Inditex Group (Zara, 

Massimo Dutti…) mogen gaan produceren 

met een “Care for Water” label eraan. Hier 

mogen we echt super trots op zijn met zijn 

allen. Kijk maar eens een keer rond in een 

Zara winkel of je een artikel met een “Care 

for Water” label ziet. Dit is namelijk 

ontzettend zeldzaam.  

 

Weten jullie dat Vietnam, in tijd van 

Corona, in een zware lockdown heeft 

gezeten? Hierdoor kon er niet van- en 
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naar de CleanDye fabriek gereisd worden. 

Om toch een beetje productie te kunnen 

draaien, heeft een clubje super 

werknemers gedurende deze tijd 

gekampeerd op de fabriek. Zoals op een 

echte camping werd er gezellig samen 

gegeten, gebadmintond en in tentjes 

geslapen. Het goede nieuws is dat na 10 

weken lockdown, de maatregelen eindelijk 

versoepeld zijn. Dit betekent dat ons 

personeel weer lekker terug in hun eigen 

bedjes ligt en weer bij hun families zijn. 

 

B.Nosy huizentour 

Team B.Nosy heeft een leuke huizentour 

gedaan door Tilburg! 

Eerst een lekker hapje op bij Salina en Luc 

vervolgens een heerlijke Scroppino 

gedronken bij Malon, Juliën & Clélie en tot 

slot heeeéerlijk Thais gegeten bij Amber & 

Rens. 

Een gezellige & geslaagde avond dus!  

 

 

Team Flo/Street Called Madison 

Op donderdag 12 augustus hebben we 

een gezellig team FLO/SCM uitje gehad. 

We zijn eerst bootje gaan varen in Breda 

en als afsluiting zijn we gaan uiteten bij 

Mr. Moos.  

 

 

The New Chapter 

The New Chapter is gelanceerd!!!! 

Reden voor een taartje ☺ 

 

 

Diversen 

Merkmeisjeskleding maakt een magazine 

waar onze merken ook hun input aan 

geleverd hebben qua beeld en tekst. 

 

Er zijn weer verschillende samples naar 

Bol gestuurd in verband met de 

fotoshoots die zij doen rondom 

kinderkleding, algemeen en de kerstshoot. 
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Op 27 juli jl. was Trudy van Kastel 12,5 jaar 

werkzaam bij ons bedrijf. We hebben met 

elkaar een heerlijk stukje taart gegeten en 

daarna een visje bij de lunch gehad.  

 

 

 
 

Hiske was 1 oktober 12,5 jaar bij ons 

bedrijf. We hebben met elkaar flatbread 

gegeten dat heerlijk door Jeroen werd 

klaargemaakt.  

 

 

 

    
 

 

Dankzij Bennie Solo ging het dak eraf 

tijdens onze Jolo borrel!  

 

 

 

Nieuwe medewerkers 

 

 

Manick Welffer is per 2 augustus het team 

van Bundleboon in Breda komen 

versterken.  

 

Deborah Welffer zal 1 oktober a.s. starten 

en de lunch gaan verzorgen in Breda.  
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Jarig  

 

Carina    3 okt 

Ineke Wirokarso  9 okt 

Jan    18 okt 

Chantal   20 okt 

Tamara   21 okt 

Floor    23 okt 

Marlous   4 nov 

Ien    6 nov 

Roderick   10 nov 

Eline    10 nov 

Marcel    19 nov 

Marielle Segeren  20 nov 

Salina    21 nov 

Carlin    27 nov 

Sharmila   29 nov 

Marie-José   1 dec 

Sharon    5 dec 

Evelien    7 dec 

Charlene   14 dec 

Simone   21 dec 

 

Wisten jullie dat:   

 

 

We heel blij zijn dat Jean weer terug is en 

in het magazijn in Made werkzaam is. 

De marathon gaat door!!!! Onze 

inschrijvingen van 2020 zijn 

doorgeschoven naar 2021, wat betekent 

dat er in oktober 2 teams mee kunnen 

doen       

Zie hier Flo, de dochter van Sofie. Wat is 

ze al weer gegroeid! 

 

Lena is bevallen van een dochter Lois. Wat 

is ze een plaatje.. 

 

 

Alle collega’s die momenteel zwanger zijn 

meisjes krijgen……  

Marie-Jose een pup krijgt. 

Lulu inmiddels is verhuisd naar haar 

nieuwe stulpje. 
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Onderstaande foto mag niet ontbreken in 

deze nieuwsbrief. Wat zullen we Gijs gaan 

missen……     

 

Een nieuw item in de nieuwsbrief is: 

‘Een kijkje in het leven van….”  

Veronique Schaafstra 

 

Wat is je volledige naam?  

Veronique Elizabeth Maria Schaafstra 

Hoe jong ben je?  

48 

Welke functie vervul je binnen Jolo en 

sinds wanneer?  

Uitvoerend stylist. 

Sinds wanneer ik dit doe weet ik niet 

meer. Ik ben hier in 1998 begonnen als 

“joker” zoals ook door Sinterklaas 

benoemd in dat jaar. 

In welke plaats woon je?  

Made 

Woon je alleen of samen met mensen (zo 

ja, met wie)?  

Alleen 

Waar ga je het liefst op vakantie? 

Overal waar ik een letterlijke grens over 

moet. En het liefst nog naar een land waar 

ze mijn paspoort dan ook controleren. 

Wat wilde je vroeger als kind graag 

worden? 

oh dat weet ik echt niet meer. Maar ik 

tekende en knutselde wel heel graag....... 

Welk talent heb je niet of nooit 

ontwikkeld maar zou je wel graag willen 

hebben?  

Harp spelen.. Na de blokfluitlessen op de 

lagere school moest ik een ander 

instrument  kiezen en ik wilde heel graag 

een  harp! 

Helaas kreeg ik i.p.v. een harp een 

accordeon waar ik toch een heel stuk 

minder blij mee was. 

En ik ben echt heel slecht in talen. Het lijkt 

mij geweldig als je meerdere talen goed 

kunt spreken en schrijven.  

Waarvoor mogen ze je ’s nachts wakker 

maken?  
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Dat mag alleen om in een vliegtuig te 

stappen om de wereld te gaan ontdekken. 

Of als het huis in brand staat. 

Welke eigenschap in een mens vind je het 

mooist en welke roept aversie bij je op? 

Een mooie eigenschap vind ik oprechte 

vriendelijkheid in een mens. 

Aversie wordt bij mij opgeroepen door 

mensen die zich iets meer voelen dan een 

ander. 

Waar word je gelukkig van? 

Een zonnetje/ een bord lekker eten/ een 

vakantie/ een tuin die weer netjes is na 

een dag ploeteren / een lekker wijntje met 

leuk gezelschap/ 

De wind in de rug als je op de fiets zit enz. 

enz. dus eigenlijk van zo veel dingen.  

Waar word je verdrietig van? 

Echt verdrietig word ik alleen van het 

overlijden van mensen en huisdieren. 

Maar janken kan ik al om een zielige film. 

Wat kijk je het liefst op tv? 

murder in paradise, dr. Pimple popper 

Father Brown, Binnenste buiten 

En alle films met Tom Hanks 

Wat zijn je beste en je slechtste 

eigenschap? 

Mijn beste en slechtste eigenschap is dat 

ik iedereen wil helpen denk ik. 

Wat staat er bovenaan je bucketlijst om 

ooit nog eens te doen in je leven? 

Naar Australië  / Alaska / Mongolië / 

Hawaii /  slapen in het ijshotel / naar het 

burning man festival / walvissen zien ( dit 

is me nog nooit gelukt!! ) / met de trans-

Siberie-express reizen. 

En nog zo veel meer, maar dit staat wel 

bovenaan.  

Volgende keer: 

Sharmila 

 

 

 


