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HET TEAM ACHTER DE CARDLE 
 
YVETTE SCHELTEMA (1973) 
Yvette is van oorsprong architect en studeerde af aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens haar carriere 
heeft zij voor diverse bureaus verscheidene gebouwen ontworpen. Zij was echter altijd al geïnteresseerd in 
productontwerp en besloot zich uiteindelijk voltijd daaraan te wijden. De Cardle, met het gepatenteerde 
vouwsysteem, is haar eerste product en wordt geproduceerd onder haar eigen ontwerplabel Mayves. Zij werkt 
momenteel aan verdere productontwikkeling voor de Cardle en is ondertussen bezig met toekomstige 
productontwerpen voor Mayves. 
 
DENIS BÉGIN (1971) 
Denis studeerde af in Communication & Design aan de Université Laval in Quebec City (CA), en is werkzaam als 
branding specialist. Hij heeft zijn aanzienlijke talent voor grafsch ontwerp aangewend om de eerste twee series 
Cardles te ontwerpen (“Scenes from the Low Lands” and “Scenes from the Woods”) en is nu bezig met twee 
nieuwe series. 
 
Denis en Yvette zijn getrouwd en hebben twee kinderen. 
 
CLAUDETTE KULKARNI (1975) 
Claudette is afgestudeerd in Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden en heeft gewerkt als docent Juridisch 
Engels aan haar alma mater, en als juridisch tolk/vertaler. Sindsdien heeft zij haar werkzaamheden uitgebreid en 
werkt zij onder andere als editor, freelance copywriter, en meer recentelijk als beginnend schrijfster, onder meer op 
haar blog. 
Claudette was zo enthousiast over het idee van de Cardle, dat zij meteen deel wilde uitmaken van de verdere 
ontwikkeling ervan. Sindsdien werkt zij samen met Yvette en Denis als copywriter, (juridisch) vertaler, en levert zij 
juridisch advies aan Mayves/Cardlestore. Bovendien is zij betrokken bij de verkoop en bij strategie-ontwikkeling en 
implementatie. 
 
CONNY MAGES (1972)   
Conny is afgestudeerd als architect aan de Bauhaus-Universiteit in Weimar (DU). Zij kwam middels een 
studentenuitwisselingsprogramma naar Nederland om te studeren aan de Technische Universiteit in Delft. Door 
haar achtergrond heeft zij ervaring opgedaan bij verschillende architectenbureaus in zowel Duitsland als 
Nederland. Conny zag diverse ontwerpdisciplines verenigd in de architectuur en heeft zich zodoende ontwikkeld tot 
all-round ontwerper. Sinds kort geeft zij hieraan vorm binnen haar eigen ontwerpbureau.  
Conny draagt bij aan Mayves/Cardlestore als klankbord voor produktontwikkeling en bij vertalingen.

 


