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NOMA HOUSE IS FEESTELIJK GEOPEND

We hebben onlangs onze officiële 
opening van NoMa House 
gehad. De bubbles waren 

heerlijk fris en de hapjes waren 
voortreffelijk (vooral de mini 
burger)! Complimenten aan 

team NoMa voor de uitstekende 
service en gastvrijheid.    



WIE ZIJN DIE NIEUWE GEZICHTEN? COLLEGA GEZOCHT

Dit is Valery. Ze werkt op ons kantoor in NL en is sinds mei 
werkzaam bij Vascobelo. Ze vertelt: “Ik heel veel zin in deze 

nieuwe uitdaging en vind ik het heel leuk om jullie team in de 
functie van Customer Service Manager te komen versterken 

en om bij te dragen aan het optimaliseren van backoffice 
processen en het realiseren van verdere groei.”

Dit is Aron, 
hij loopt sinds 

kort stage 
bij Vascobelo 
en helpt en 
ondersteunt 

Valery. 

Ken jij onze nieuwe Finance Administor?

Je bent onderdeel van het Finance Team, maar werkt ook 
nauw samen met andere afdelingen binnen onze organisatie. 
In deze functie houd je de dagelijkse boekhoudkundige 
stromen bij in ons boekhoudpakket Exact Online van 
verschillende administraties binnen Vascobelo. We zijn op 
zoek naar iemand die accuraat en secuur is, overzicht kan 
behouden en het tevens een uitdaging vindt de administratie 
te blijven optimaliseren passende bij onze verdere groei. Deze 
functie is per direct beschikbaar voor 32 tot 38 uur per week.

Vacature staat online op de webxsite, op de algemene 
Facebookpagina  van Vascobelo en op LinkedIn, kortom 

genoeg mogelijkheden om mee te delen!



V-POINTS ZETTEN DE ZOMER GOED IN

Le Mirage & Zuidpark hadden de afgelopen 2 weken een 
mooie BBQ georganiseerd! Team Vascobelo zag er netjes 

uit en aan de foto’s te zien was het een groot succes.



VASCOBELO GESPOT IN DE MEDIA

Afgelopen 2 weken zijn er een aantal mooie artikels over ons verschenen. Deze is van Hello Zuidas.



VASCOBELO GESPOT IN DE MEDIA

Bron: Haarlem City Blog

Brasserie en koffiebar Vascobelo in de 

Zijlstraat is een hotspot waar wij graag 

komen. In het historische pand kun je 

-uiteraard- terecht voor koffie, maar 

Vascobelo biedt nog zo veel meer. 

Heerlijk ontbijt bijvoorbeeld, gezonde 

lunch, versgebakken taart en goede 

wijnen. Het is hier heerlijk zitten. In de 

brasserie zelf met twee verdiepingen, 

of in de tuin. Want Vascobelo heeft een 

fantastische binnentuin!

Wat meteen opvalt is de aangename sfeer. Jazzmuziek door de speakers, grote ramen die vrij zicht 

bieden op de Zijlstraat en een mooie inrichting. Over alles is nagedacht, zonder dat Vascobelo te 

gelikt of overgestyled overkomt. Er staan prachtige, hoge boekenkasten, kunstfotografie hangt 

aan de muren en al het meubilair, van donker hout en messing, is handgemaakt. Op de eerste 

verdieping is een soort ‘skybox’ gecreëerd. Hierdoor kun je boven van de aangename sfeer beneden 

meegenieten. Overal bevinden zich mooie zithoekjes. Perfect om bij te praten met iemand, of juist 

lekker alleen te zitten. Er is ook goede Wifi, een topplek om te werken.

Over aankleding gesproken: alleen al om hoe het personeel eruitziet, moet je hier eens langs. 

Fancy bretels, een nette stropdas, alsof je je even in de jaren 30 bevindt. Vol enthousiasme vertellen 

de heren en dames (want dat zijn ze!) hier over ‘hun’ koffie: Vascobelo – Belgium’s finest coffee. 

De naam is een samenvoeging van de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco di Gama en België. 

De befaamde Vascobelo koffie, die al vele prijzen in de wacht sleepte, komt in deze zogenaamde 

V-bar tot leven. Ik snap het enthousiasme, want de koffie smaakt heerlijk. Extra leuk: je kunt nu 

ook thuis genieten van deze koffie. Hij is te koop bij Vascobelo of online, en sinds kort zijn er ook 

Nespresso cups verkrijgbaar. Alle verpakkingen zijn in Vascobelo stijl, dit maakt het helemaal af.

Naast heerlijke koffie, is er een uitgebreide ontbijt- en lunchkaart. Het is hier 

goed wakker worden met bijvoorbeeld het Vascobelo ontbijt met o.a. een 

croissant, vers brood, jam, kaas, zalm en yoghurt met granola. Wat je hier 

zeker moet proeven zijn de Eggs Benedict. Er zijn vier soorten en allemaal 

even smaakvol. De lunchkaart is ook om te smullen. Met salades, soep 

van de dag en vers brood met bijvoorbeeld vitello tonato, kaas uit Brugge 

of met zalm. De taarten zijn allemaal versgebakken. En lekker! Lime Pie, 

cheesecake, carrot cake, glutenvrije walnoot-citrus taart.. Jam! Genoeg koffie 

op? Er is zijn ook (eigen) theeën, wijnen, bieren en cocktails. Op zondag is 

er een uitgebreide brunch, en binnenkort kun je bij Vascobelo ook terecht 

voor high tea.

Als je nu denkt: wat een veelzijdige plek is dit. Dat klopt, alleen we hebben 

het grootste geheim nog niet eens verklapt… Op een verborgen plek in de 

binnenstad, achter het historische pand 

bevindt zich namelijk de binnentuin – 

op het zuiden! Met tafeltjes en lekkere 

zitbanken. Hier ontsnap je helemaal 

aan de drukte van het centrum.

Wat meteen opvalt is de aangename sfeer. Jazzmuziek door de speakers, grote ramen die vrij zicht 

bieden op de Zijlstraat en een mooie inrichting. Over alles is nagedacht, zonder dat Vascobelo te gelikt 

of overgestyled overkomt. Er staan prachtige, hoge boekenkasten, kunstfotografie hangt aan de muren 

en al het meubilair, van donker hout en messing, is handgemaakt. Op de eerste verdieping is een soort 

‘skybox’ gecreëerd. Hierdoor kun je boven van de aangename sfeer beneden meegenieten. Overal 

bevinden zich mooie zithoekjes. Perfect om bij te praten met iemand, of juist lekker alleen te zitten. Er 

is ook goede Wifi, een topplek om te werken.



VASCOBELO GESPOT IN DE MEDIA

Bron: HIK, Heemstede In Kaart

Guus kwam dit artikel tegen bij een bezoek aan onze klant!



NIEUWSBRIEF SPECIAL

TEAM EINDHOVEN
wie was er stewardess en wie haalde een master Neuro Linguistisch Programmeren?



NIEUWSBRIEF SPECIAL

Hoe hebben jullie Vascobelo leren kennen?
L: Ik kende Anna toevallig en kwam zelf hier vaak koffie drinken.  
D: Mijn kinderen Roos & Jan werkte in het weekend bij Vascobelo - 
wij kwamen dan vaak genieten van de koffie of een heerlijk ontbijt.

Wat hebben jullie voor Vascobelo gedaan?
L:  Ik was 21 jaar stewardess bij KLM, in deeltijd. Daarnaast 
heb ik als zelfstandig ontwerper en in de catering & 
horeca veel opdrachten gedaan met als hoogtepunt het 
opzetten en runnen van ‘Het restaurant van Piet Hein Eek’! 
D: Ik heb 6 jaar een showroom gemanaged van een 
groothandel in dames mode accessoires zoals sieraden, 
hoeden, shawls & tassen. Mijn werkzaamheden waren heel 
divers, ik hield zelfs een groot gedeelte van de administratie 
bij (ja, echt waar Wanda!). Ik werd fulltime moeder na de 
komst van mijn 2 kinderen. Maar, ik kon niet stilzitten en 
heb een master Neuro Linguïstisch Programmeren gehaald, 
naast het klassiek ballet geven aan kleuters. Tot slot beheer 
ik al 6-tal jaar een webshop van een bijzondere sieradenlijn 
uit Frankrijk.

LAURA

DAANTJE

Onze V-bar in Eindhoven heeft turbulente tijden gekend sinds de start in 
2015. Begin dit jaar werden knopen doorgehakt en konden we de zaak 
herinrichten met meer Vascobelo essentials. Dit én de 110% inzet van team 
Eindhoven zorgde voor een nieuwe start en een succesverhaal! Ik vraag me 
af: wie is team Eindhoven eigenlijk en hoe beleven zij hun dagen in de V-bar? 

• Daantje & Laura kennen elkaar als collega’s via Vascobelo
• ze zijn allebei (gelukkig) ochtendmensen - de wekker gaat vaak voor 6u ‘s ochtends
• events: maandelijks Bloomon bloemenworkshop, verjaardagslunches, Ladies-Lunch, 

wijnproeverij & borrels voor de gemeente
• grootste uitdaging van Team Eindhoven: blijven groeien met een stabiel gemotiveerd 

team en nieuwe gasten aan ons binden!

L: Door de heerlijke koffie, de fijne atmosfeer & het mooie interieur!  
D: het “thuiskom” gevoel en de klanten die we door ons concept aantrekken. 
En, natuurlijk de KOFFIE!

Daantje, wat was jouw grappigste moment in de V-bar?
Een ontbijt draaien voor 40 Glow (hotel) gasten, die een hele 
week keurig verspreid arriveerde en heel bescheiden waren 
en waarvan ik dacht in het kader van “afschalen” dat ik ze wel 
in mijn eentje kon doen.. Maar, afgelopen zaterdag kwamen ze 
allemaal tegelijkertijd, hadden ze ineens speciale wensen en 
moesten ze binnen 1 uur met volle buik de bus in. (lees verder)

Waarom voelen jullie je verbonden met ons merk?

(vervolg) Maar, wat was nu de grap? Een Indiase vrouw zag de liche paniek in mijn ogen en kwam 
spontaan helpen, na haar spontane actie volgde er meer. Binnen no time stond er iemand scrammbled 
eggs te maken, een ander bracht de koffie rond en weer iemand delegeerde alle collega’s hun bordje 
zelf naar de keuken te brengen. Ondertussen werd er druk gefilmd en hoorde ik later terug dat de 
groep de grappigste ochtend van hun hele trip had beleefd!

Wat is een populair gerecht op jullie kaart?
Laura’s Veggie Toast, een heerlijk zelfgemaakte paprika tapenade 
met olijven en sinds kort met frisse citroen, erg lekker!

Kennen jullie de gasten goed? Soms bekende gasten over de vloer?
L: Wij hebben heel veel vaste gasten, dat is erg leuk. Er komen zelfs 
nieuwe vriendschappen uit.
D: Ik ben geborden en getogen in Eindhoven dus ik ken veel mensen. Een 
vaste gast is kunstenaar Bram Réijnders en onze Olympische kampioen 
Pieter van den Hoogenband.

Als je niet aan het werk bent, dan...
L: Werk ik in de tuin en ben ik continue bezig met het bedenken van 
nieuwe recepten. Ik ben ook erg geïnteresseerd in mode & textiel. 
D: puzzel ik met het rooster in Linda..., verzend ik pakketjes voor de 
Webshop & houd ik de administratie zoveel mogelijk bij. Ik doe mijn best 
om het huishouden met 2 pubers, een hardwerkende man en een hond op 
orde te houden. En tot slot ben ik een gepassioneerd danser en ben ik dol 
op yoga & meditatie. 

facts

Laura, wat is je favoriete taart om te bakken? 
De Citroen Meringue Taart!  

Proef je elke taart die je bakt?
Ja, ik proef elke taart. Ik ben niet zo’n enorme taarteter, maar wat 
je bakt, moet je proeven. Daantje helpt mee met deze kwaliteits 
controle ;-)



NIEUWSBRIEF SPECIAL

V-bar Eindhoven in beeld & reacties van klanten 



COMING UP

Wat te verwachten de komende weken?

V-bar Utrecht is in de maak! De bar komt in een prachtig 
(monumentaal) pand op de Nachtegaalstraat in Utrecht.

We lanceren een nieuwe V-cup: De DECAF

Felicitaties zijn op zijn plaats 
want onze collega Katie 

(events) is in verwachting 
van haar eerste kindje!



Strive to be happy


