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Vers in het nieuwe jaar wensen we je  

een gezond, mooi en inspirerend 2023!

We hopen dat je dit jaar je uitdagende  

ideeën kunt verwezenlijken en wie weet 

kunnen we daarin samenwerken... 

Terugblik
We hebben 2022 alweer ruim een week achter ons gelaten en kijken terug  

op een bijzonder jaar, dat we in het kort graag met je willen delen. 

Ons persoonlijk hoogtepunt was in het voorjaar, toen we elkaar het ja-woord  

gaven in ons eigen atelier met lieve familie als getuigen erbij; een prachtige 

rood-groen-gekleurde dag!

Qua werk komen opdrachten meestal met golfbewegingen en afgelopen jaar zaten  

we op een grafische golf. We werden vooral gevraagd voor logo’s, huisstijlontwikkeling 

en websites. Hieronder een greep uit ons grafisch werk van 2022:

Logo’s en huisstijlen
Verduurzamen is de komende jaren topprioriteit. We konden hierin meedenken door 

voor Steemers Warmtepompen een aansprekende huisstijl te ontwerpen. In het logo 

hebben we de beginletters S en W aan elkaar gekoppeld en gebogen als cv-leidingen.  

De kleuren staan voor duurzaamheid en warmte.

Van een heel andere orde was de branding-opdracht van Visma | Roxit om voor  

5 merken nieuwe logo’s te ontwerpen. Visma | Roxit ontwikkelt en levert software- 

oplossingen voor overheden op het gebied van onder andere vergunningverlening, 

ondergrondse infrastructuur en de Omgevingswet. Een mooie opdracht op merk- 

strategisch niveau. We ontwikkelden in totaal 5 logo’s, met als uitgangspunt de  

verbinding, elk met een eigen merkidentiteit binnen de Visma | Roxit-familie. 

Websites 
Voor RSProjecten ontwierpen we afgelopen jaar een nieuwe huisstijl met website.  

Het bedrijf is specialiseerd in turn-key projecten voor bijvoorbeeld horeca, interieur, 

(ver)bouw en renovatie en blinkt uit in vakmanschap. Binnenkort komt de nieuwe  

website online en zijn hiervan mooie voorbeelden te zien. 

Ook heerlijk ijs maken vergt vakmanschap en bij La Cosina hebben ze dat. Hun oude 

website hadden we 9 jaar eerder ontworpen, dus tijd om te vernieuwen. De nieuwe 

website staat online en we hopen dat het snel weer voorjaar wordt.

Naast ontwerpen wordt er ook gedrumd bij Vandatsoortdingen. Drumleerlingen  

weten Marcs drumhok al vele jaren te vinden, maar de oude website was ongeveer uit 

de periode van de eerste Nokia. Dus ook deze website hebben we opnieuw ontworpen, 

compleet met slagwerkgeluidjes.

Verder vernieuwden we vorig jaar ook onze Vandatsoortdingen-website.

Interieur en buitenruimte 
Gelukkig hadden we naast de eerder genoemde grafische golf toch ook een paar  

ruimtelijke rimpelingen. Zo hadden we een particuliere ontwerpopdracht met uitvoer-

begeleiding voor een grote wandkast als ‘scheidingsmuur’ tussen twee slaapkamers.  

De kast is tweezijdig te gebruiken en aan beide kanten voorzien van kamerhoge  

schuifdeuren.

Voor het mooie kleurrijke kledingmerk Tante Betsy hebben we afgelopen jaar nieuwe 

ontwerpen getekend. Kom regelmatig even in de winkel kijken naar de ontwikkelingen, 

de Tante Betsy Brandstore in Oosterbeek is sowieso een bezoek waard.

Verder maakten we voor de gemeente Ede weer een nieuw informatiebord in de serie 

Verhaal van Ede, een route met stoere informatiepanelen over belangrijke historische 

of archeologische plaatsen.

Kom maar op!
Het afgelopen jaar werden onze verschillende disciplines om beurten aangesproken  

en was onze agenda minder vol, dat kan beter in 2023! 

Voor ons de reden om te laten weten en zien waar we goed in zijn en wat we het  

liefste doen: 5D, combineren van grafisch- en ruimtelijk ontwerp. Naast het ontwerpen 

van huisstijlen, websites of mooie boeken en het bedenken van mooie interieurs willen 

we ook graag meer 5D-opdrachten, zoals tentoonstellingen bedenken en maken,  

nieuwe informatieborden of andere ontwerpen voor de buitenruimte.

Dus als je denkt dat wij een bijdrage kunnen leveren aan het vormgeven van je plannen, 

heb je een opdracht of wil je vrijblijvend eens samen koffie drinken  

en kijken wat wij voor je kunnen betekenen, 

kom maar op!

Tot snel in dit nieuwe jaar,

Janny Schokker en Marc Leeflang
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... kom maar op!
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