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De volgende onderwerpen in deze nieuwsbrief: 

• Modekleuren lente/zomer 2020 

• Shirley’s choice lente/zomer 2020 

• Update stichting Back To Life juni 2020 

 

De modekleuren voor lente-zomer 2020  

 
 

 

Shirley’s choice Lente/zomer 2020 en coronacrisis 

De Corona crisis heeft grote invloed op ons dagelijks leven en ook op onze kledingkeuze 

en de kleuren daarvan. Ik zie heel veel zwart, helaas staat zwart niet iedereen. Het 

maakt gauw (erg) bleek of vaal vooral in het gezicht. Zeker zonder toegevoegde kleur in 

de vorm van sjaal, das, overhemd, blouse/top of in de vorm van accessoires. Daarom ga 

ik zeker voor zwart met kleur en kleur voor deze zomer.  

 

 

Mijn motto: Achter de wolken schijnt altijd de zon en soms moet je goed zoeken. Ik pleit 

dus voor zwart met kleur en meer kleur voor deze zomer. Dit heeft meerdere voordelen: 

Je onderscheidt je van de massa, en het staat meestal leuker, vrolijker dus voor nu 

beter. En je ziet er zelf ook dus leuker en toegankelijker uit. Vooral belangrijk bij het 

geven van een webinar of een online presentatie van jezelf en/of je bedrijf. 

http://www.aboutimage.nl/
mailto:shirley@aboutimage.nl
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Shirley’s choice vrouwen 

                            

    trench coat Zara                            Schoen Zara              Jurk denim jersey Max Mara 

     kleur Vanilla                             Zwart met kleur       donker blauw 

                                  

Dykorn                                   Dykorn                                     Max Mara 

pak apart verkrijgbaar          Jersey jurk                              katoenen jurk 

                    
Mondkapjes                   Bouffante Mondkapjes            the Fashion Filter 

Grijs met print               Abstracte print                        Luipaard print 

http://www.aboutimage.nl/
mailto:shirley@aboutimage.nl
https://www.zara.com/nl/nl/trenchcoat-met-bijpassende-ceintuur-p06318024.html?v1=48535471&v2=1445646
https://www.zara.com/nl/nl/trenchcoat-met-bijpassende-ceintuur-p06318024.html?v1=48535471&v2=1445646
https://www.zara.com/nl/nl/trenchcoat-met-bijpassende-ceintuur-p06318024.html?v1=48535471&v2=1445646
https://www.zara.com/nl/nl/trenchcoat-met-bijpassende-ceintuur-p06318024.html?v1=48535471&v2=1445646
https://www.drykorn.com/nl-nl/split-suit-f-golders-48953.html
https://www.drykorn.com/nl-nl/sorana-520066-6000.html
https://nl.weekendmaxmara.com/p-we5221290106026-esperia-ocean
https://www.microvezelmondkapje.nl/product/mondkapje-evomzw-06/
https://www.bouffante.nl/katoenen-mondkapje-met-abstracte-print.html
https://www.labeledby.com/product-page/fashion-filter-leopard
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Shirley’s choice mannen 

                
Colbert Society shop         Suit supply                                   Hugo Boss 
kleur donker blauw           licht blauw met streep                beige zomerpak te combineren      
                                                                                                met o.a. zwart en blauw,                                  
                                                                                                 

                                                

Mondkapjes Hugo Boss binnenkort verkrijgbaar 

                   
Frits van Bommel              Society shop                    Harris special voor Zwartjes 

Zandkleurig suede            lookbook Zomer 2020      blauw met groentinten  

http://www.aboutimage.nl/
mailto:shirley@aboutimage.nl
https://www.thesocietyshop.com/soc13ty-colbert_blauw-slim-fit-wool_13657.html?colorId=309
https://suitsupply.com/en-nl/men/suits/light-blue-stripe-jort-suit/P6094.html
https://www.hugoboss.com/nl/slim-fit-pak-in-een-twill-van-stretchkatoen/hbeu50433786_267.html?cgid=21100#wrapper
https://www.hugoboss.com/nl/set-van-drie-mondkapjes-van-katoen/hbeu50452522_960.html?cgid=23913
https://www.thesocietyshop.com/lookbook/spring-summer/14_0011_146.html
https://www.zwartjes.nl/heren/sneakers/harris-2817-5339oceano_blauw_19175.html
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Update Juni 2020 Fundraising -en netwerkevent stichting Back To Life  

 

 

Website www.stichtingbacktolife.nl is onder constructie. Het fundraising -en 

netwerkevent stichting Back To Life wordt verplaatst naar nieuwe datum. Dit in verband 

met de situatie door het Cornonavirus. Voor meer informatie klik hier  

 

Thema DROMEN, DURF TE DROMEN, DREAMS, I HAVE A DREAM. 

 

 

Stichting BACK TO LIFE zoekt nieuwe bestuursleden: 

Wegens aftreden van huidige penningmeester(functie beschikbaar per 1-06-2020) en 

reeds afgetreden secretaris (per 31-11-2019) 

Penningmeester(M/V) 

Secretaris (M/V) 

Ter aanvulling van het huidige bestuur 

Vice- voorzitter (M/V) 

Algemeen bestuurslid (M/V) 

Met het nieuwe bestuur gaat de stichting Back To Life verder op de reeds in geslagen 

weg.(STATUTEN Stichting Back To Life bij oprichting 7-11-2029) Er zal zeker genoeg 

ruimte zijn voor de visie en de uitvoering daarvan door de nieuwe bestuursleden. Dit zal 

in het beleidsplan en in de aangepaste statuten van stichting Back To Life tot uiting 

komen. 

Voor meer informatie mail a.u.b. naar stichtingbacktolife@gmail.com 

http://www.aboutimage.nl/
mailto:shirley@aboutimage.nl
http://www.stichtingbacktolife.nl/
https://www.linkedin.com/events/fundraising-ennetwerkeventstichtingbacktolife/
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Volgende nieuwsbrief van About Image Zomer 2020, verschijnt medio 

juni 2020 

Met onder  

• Modekleuren herfst/winter 2020 

• Help About Image en Shirley Tdlohreg door Coronacrisis, help jij mee?  

• Shirley’s choice zomer 2020 

• Update nieuwe bestuur stichting Back To Life  

• Zakelijke workshops door About Image voor zakelijke groepen en bedrijven.  

 

 

Zonnige lente/zomer 2020, Shirley Tdlohreg en About Image 

 

http://www.aboutimage.nl/
mailto:shirley@aboutimage.nl

