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interactief of  vanuit vogelvluchtperspectief.  
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kleurrijk, naar een sterk totaalconcept. 
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Onze laatste echte VDSD-NWS is alweer te lang geleden en in de tussentijd 

hebben we heel veel mooie nieuwe concepten bedacht, ontworpen en de 

meeste ook uitgevoerd. Hoogste tijd voor nieuw NWS!
 

Om te beginnen nog wat afgerond werk van vorig jaar:

In de serre van Hotel De Wereld hebben we Brasserie Le Monde ontworpen 

en mogen maken. De gebruikte kleuren en vormen zijn afgeleid van bestaande 

oude stijlelementen in het hotel. Bijna alles is op maat ontworpen en gemaakt, 

van de lamparmaturen om de pilaren, kroonluchters en wandarmaturen met 

gemarmerde glazen bollen tot de lange bank en bar. De nieuwe spiegels aan 

het plafond langs de raamzijde weerspiegelen het glas-in-lood, waarvan de 

kleuren weer terugkomen in de wanden. Ook het logo van Le Monde hebben 

we ontworpen. Deze is onder andere gebruikt op de ramen, de menukaart,  

de website en uitgespaard in de stalen bekleding van de radiatoren.  

Echt een VDSD-totaalconcept!

Verder hebben we eind 2018 een ontwerp opgeleverd voor een  

‘Innovation & Creativity Space’ bij Low and Bonar. Een inspirerende werk- 

en presentatieruimte in industriële omgeving. We hopen dat deze dit jaar 

gerealiseerd kan worden.

Voor particulieren in Wolfheze hebben we een muurvullende wandkast 

ontworpen en daarnaast hebben we tussendoor ook eindelijk tijd genomen 

onze eigen nieuwe website te maken en vullen...

2019 is alweer een eind op gang en dit jaar zijn we begonnen met een 

behoorlijke uitdaging, een conceptvoorstel voor een myopie-campagne 

voor jongeren (/pubers) voor het Oogfonds. Het ontwerp ligt klaar en op dit 

moment worden middelen verzamelt voor de realisatie. Het blijft dus nog even 

een verrassing, maar we hopen later dit jaar meer te kunnen laten zien! 

Verder hebben we voor Omnios, mondzorg voor ouderen een beursstand 

ontworpen en gemaakt voor de Zorgtotaalbeurs en zijn we aan een restyle van 

een benedenverdieping van een mooie dertiger-jaren woning in Roozendaal/

Velp begonnen. Natuurlijk klussen we ondertussen en tussendoor verder aan 

onze werkplek en woning...

Eerder dit jaar meldden we al in een extra NWS-bericht dat we één van de drie 

finalisten waren voor een landmark op de Ginkelse heide. Uit 17 ontwerpen 

werden vijf geselecteerd die mochten pitchen voor de gemeente Ede. Dat ging 

heel goed, we bleven met drie over waaruit het publiek mocht kiezen. Helaas 

heeft het publiek een ander ontwerp gekozen, maar iedereen bedankt voor het 

stemmen en de leuke reacties!

Tot slot en vooral werken we op dit moment aan het ontwerp voor het 

restaurant en de lounge van Landgoed Hotel Groot Warnsborn, een andere 

mooie nieuwe uitdaging! Ook dit belooft een grote metamorfose te worden, 

we houden je graag op de hoogte...

Hartelijke groeten,

Janny Schokker en Marc Leeflang
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