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Opdrachtgever: Leraar in het Gooi
Opdracht: logo/ huisstijl/ website 
Website: www.leraarinhetgooi.nl
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Opdrachtgever: Cloosterman Value Fund
Opdracht: logo/ huisstijl/ visitekaartje/ website
Website: www.cloostermanvaluefund.nl

C

C
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultric-
ies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse-
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis 
eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat 
vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, 
viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut 
metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui.

Lorem ipsum dolor sit

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis.

C
 Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra 
nulla ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies 
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui.
Lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viver.
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Opdrachtgever: restauratoren historische binnenruimten
Opdracht: logo en flyer
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bh
restauratoren

We onderzoeken hun geschiedenis en conditie, 
en conserveren of restaureren dat wat behouden 
kan blijven. Mocht er iets verloren zijn gegaan dan 
begeleiden wij de reconstructie. Zo blazen we de 
historische binnenruimten nieuw leven in.

Voor vragen: 
historischebinnenruimten@gmail.com

Meer info:
www.historischebinnenruimten.nl

Experts in de restauratie 
van interieurschilderingen.

restauratoren
historische

binnenruimten 



Opdrachtgever: MR coaching in onderwijs
Opdracht: logo en visitekaartje
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coaching in onderwijs

Mildred Roskamp

+31 6 83 243 324
m.roskamp@ziggo.nl

m.r.
coaching in onderwijs



Opdrachtgever: Gemeente Hilversum
Opdracht: uitnodiging workshop
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Dinsdag 18/06 

Donderdag 20/06 

Dinsdag 25/06

vanaf 13.00 uur in het 
atelier, aansluitend om 
16.00 uur een borreltje 

bij Mout

workshop

locatie 
atelier Marijke

AtelierHuis
Naarderstraat 84 
Hilversum

data & 
programma

Beste allemaal,

In een creatieve sessie gaan we onder 
begeleiding van kunstenares Marijke Geeve van MOOR & me 

in haar atelier aan de gang met het maken van een 
wanddecoratie die symboliseert of weergeeft 

waar we als team voor staan. 

We zijn niet de eersten die haar atelier bezoeken. 
Pieter Broertjes nam er al een kijkje en was enthousiast. 

Toen we dit hoorden raakten we in gesprek en kwamen op het idee, 
cultuur zit niet voor niets in ons team, om samen met Marijke 

een artistieke workshop te organiseren. 

We hebben allemaal inbreng in de vorm van een tegel. Op die tegel 
kun je iets kwijt wat met je werk voor de gemeente Hilversum en 

ons als team te maken heeft. Het kan van alles zijn. Een detail van 
een gebouw, een stuk natuur, een gedicht. Je kunt zelf iets 

ontwerpen, tekenen, schrijven of schilderen. Denk er alvast over 
na en neem iets mee wat je gaat gebruiken of wat je inspireert. 

In het atelier is volop materiaal aanwezig en 
Marijke zal ons vast op weg helpen.

Op 5 september, als we allemaal weer terug zijn van vakantie, 
presenteren we het resultaat op een gezellige locatie. 

We zijn benieuwd naar het resultaat!

Graag uiterlijk 11 juni aangeven op welke datum 
je niet aanwezig kunt zijn. 

Het team wordt in drie groepen verdeeld.
De uiteindelijke indeling van de groepen volgt.

Hartelijke groet,
Marijke, Karin, Joost, Remco

ps. kijk voor inspiratie alvast op de site 
van Marijke: www.moorandme.nl 



Opdrachtgever: Brouwer schilderwerken
Opdracht: logo en huisstijl, visitekaartje en opdruk op auto
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schilderwerken

Harry Brouwer

06 206 825 24
info@brouwer-schilderwerken.nl

Brouwer Schilderwerken
Pastorielaan 91
3828 EZ  Hoogland
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Opdrachtgever: gemeente Hilversum
Opdracht: ontwerp gebaksdoos voor Dudokje

het Dudokje 
ter gelegenheid van 
100 jaar Dudok in Hilversum 

het Dudokje
ter gelegenheid van 100 jaar Dudok in Hilversum

het Dudokje
ter gelegenheid van 100 jaar Dudok in Hilversum

© VormGeeve 2022



Atel ierHuis
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Opdrachtgever: AtelierHuis
Opdracht: ontwerp logo



Opdrachtgever: skyrockit
Opdracht: logo, huisstijl, visitekaartje

+31629525767
hallo@skyrockit.nl

1087LM 599
www.skyrockit.nl

Harald van Bottenburg

skyrockit
management & consultancy

skyrockit
management & consultancy
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de Schuldhulp

de Onderwijs

de Studie

de
Flex
interim & project

bijles & coaching

Opdrachtgever: De Leerfabriek
Opdracht: logo/ huisstijl/ website 
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Opdrachtgever: Uitgeverij Marmer
Opdracht: logo/ huisstijl/ website/ brochure/ promotiemateriaal
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De liefste moeder die ik ooit ken
Rita Spijker
■ Meer dan 100.000 verkochte exemplaren in een jaar
■ Romans voor een breed vrouwenpubliek 
■ Internati onale erkenning voor Rita Spijker

Daphne kan niet maar niet beseff en dat haar man Maarten is overleden. Ze vlucht 
in herinneringen en ook in alcohol. Omdat Daphne niet langer op de boerderij kan 
wonen die Maarten runde, verhuist ze naar de stad. Ze is boos, op Maarten omdat hij 
dood is, op zichzelf omdat ze hem die avond heeft  laten gaan, op Amsterdam omdat 
ze zich in de stad niet happy voelt. Daphne een baan vindt in de lunchroom en be-
vriend raakt met Liz, gaat het langzaamaan wat beter. 

De 70-jarige Judy, bij wie Daphne een kamer huurt, steunt haar in deze ti jd, en helpt 
haar met het opzett en van een succesvol huiskamerrestaurant. Maar dan valt Judy 
van de trap en ze belandt in het ziekenhuis. De artsen geven aan dat ze niet volledig 
zal herstellen. Haar zoon David komt over uit Brazilië en wil het huis verkopen. Voor 
Daphne lijkt de wereld opnieuw in te storten: geen huis meer en geen werk. Of is 
David toch niet die onaardige en op geld beluste idioot?

De 70-jarige Judy, bij wie Daphne een kamer huurt, steunt haar in deze ti jd, en helpt 
haar met het opzett en van een succesvol huiskamerrestaurant. Maar dan valt Judy 
van de trap en ze belandt in het ziekenhuis. De artsen geven aan dat ze niet volledig 
zal herstellen. Haar zoon David komt over uit Brazilië en wil het huis verkopen. Voor 
Daphne lijkt de wereld opnieuw in te storten. De artsen geven aan dat ze niet volledig 
zal herstellen. Haar zoon David komt over uit Brazilië en wil het huis verkopen. Voor 
Daphne lijkt de wereld opnieuw in te storten: geen huis meer en geen werk. 

Over Kreukherstellend
“Het vlinderachti ge Kreukherstellend, over een geslaagde veerti gplus vrouw die zich afvraagt ‘of dit alles is’, doet 
denken aan De ontsnapping van Heleen van Royen.” – Dagblad van het Noorden

Over Tussen zussen
“Boeken over de band tussen zussen durven nog wel eens ontzett end suf te zijn, maar dat heeft  Rita Spijker weten 
te voorkomen door vier boeiende karakters te scheppen. Echt zo’n boek dat je in één ruk uitleest, waardoor je na de 
laatste bladzijde opschrikt, omdat je ziet dat het ondertussen al diep in de nacht is.” – www.vrouw.nl

Over Hemelkind
“Een eenvoudig geschreven verhaal over gewone mensen in een herkenbare omgeving, maar toch net iets spannender 
en sensati oneler dan in het echt.” – De Volkskrant

Titel: Crash
Auteur: Mariëtt e Middelbeek
Prijs: € 16,95
Titel: Crash
Auteur: Mariëtt e Middelbeek
Prijs: € 16,95

Titel: Crash
Auteur: Mariëtt e Middelbeek
Prijs: € 16,95
Titel: Crash
Auteur: Mariëtt e Middelbeek
Prijs: € 16,95
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■ Gratis leesexemplaar

■ Boekenleggers

■  Advertenties

■  Brede media-aandacht

Rita Spijker (1957)
Principiis obsta pulvis et ubra sumus. Qualis vir, talis orati o quandoque 
bonus dormitat Homeros. Quem dii diligunt, adolescens moritur multos 
ti mere debet, quem multi  tement. Naturam expellas furca tamen usqua 
recurret. 

Omne tuli punctum, qui misquit uti le dulci. Poti us sero quam nunquam. 
Principiis obsta pulvis et ubra sumus. Qualis vir, talis orati o quandoque bonus 
dormitat Homeros. Quem dii diligunt, adolescens moritur multos ti mere 
debet, quem multi  tement. Naturam expellas furca tamen usqua recurret. 
Omne tuli punctum, qui misquit uti le dulci. Poti us sero quam nunquam. Prin-
cipiis obsta pulvis et ubra sumus. 

Qualis vir, talis orati o quandoque bonus dormitat Homeros. Quem dii diligunt, 
adolescens moritur multos ti mere debet, quem multi  tement. Naturam expel-
las furca tamen usqua recurret. 

Over Rita Spijker

‘Het is de schrijfster uitstekend gelukt om voor met name jonge vrouwen het 
onderwerp ‘borstkanker’ op een eigenti jdse manier bespreekbaar te maken.’ 
– NBD Biblion

‘Mariëtt e Middelbeek heeft  al een aantal chicklits op haar naam staan 
en aan dit boek is haar groei als schrijfster goed te merken. Het is meer 
volwassen dan haar eerdere boeken. Een echte chicklit met een origineel 
onderwerp.’ – NBD Biblion
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Zeesteen
Janneke Holwarda
■ Meer dan 100.000 verkochte exemplaren in een jaar
■ Romans voor een breed vrouwenpubliek 
■ Internati onale erkenning voor Rita Spijker

Titel: Crash
Auteur: Mariëtt e Middelbeek
Prijs: € 16,95
Titel: Crash
Auteur: Mariëtt e Middelbeek
Prijs: € 16,95

Titel: Crash
Auteur: Mariëtt e Middelbeek
Prijs: € 16,95
Titel: Crash
Auteur: Mariëtt e Middelbeek
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■ Gratis leesexemplaar

■ Boekenleggers

■  Advertenties

■  Brede media-aandacht

Janneke Holwarda (1957)
Principiis obsta pulvis et ubra sumus. Qualis vir, talis orati o quandoque 
bonus dormitat Homeros. Quem dii diligunt, adolescens moritur multos 
ti mere debet, quem multi  tement. Naturam expellas furca tamen usqua 
recurret. 

Omne tuli punctum, qui misquit uti le dulci. Poti us sero quam nunquam. 
Principiis obsta pulvis et ubra sumus. Qualis vir, talis orati o quandoque bonus 
dormitat Homeros. Quem dii diligunt, adolescens moritur multos ti mere 
debet, quem multi  tement. Naturam expellas furca tamen usqua recurret. 

Over Janneke Holwarda
‘Het is de schrijfster uitstekend gelukt om voor met name jonge vrouwen het 
onderwerp ‘borstkanker’ op een eigenti jdse manier bespreekbaar te maken.’ – 
NBD Biblion

5

Daphne kan niet maar niet beseff en dat haar man Maarten is overleden. Ze vlucht 
in herinneringen en ook in alcohol. Omdat Daphne niet langer op de boerderij kan 
wonen die Maarten runde, verhuist ze naar de stad. Ze is boos, op Maarten omdat hij 
dood is, op zichzelf omdat ze hem die avond heeft  laten gaan, op Amsterdam omdat 
ze zich in de stad niet happy voelt. Daphne een baan vindt in de lunchroom en be-
vriend raakt met Liz, gaat het langzaamaan wat beter. 

De 70-jarige Judy, bij wie Daphne een kamer huurt, steunt haar in deze ti jd, en helpt 
haar met het opzett en van een succesvol huiskamerrestaurant. Maar dan valt Judy 
van de trap en ze belandt in het ziekenhuis. De artsen geven aan dat ze niet volledig 
zal herstellen. Haar zoon David komt over uit Brazilië en wil het huis verkopen. Voor 
Daphne lijkt de wereld opnieuw in te storten: geen huis meer en geen werk. Of is 
David toch niet die onaardige en op geld beluste idioot?

De 70-jarige Judy, bij wie Daphne een kamer huurt, steunt haar in deze ti jd, en helpt 
haar met het opzett en van een succesvol huiskamerrestaurant. Maar dan valt Judy 
van de trap en ze belandt in het ziekenhuis. De artsen geven aan dat ze niet volledig 
zal herstellen. Haar zoon David komt over uit Brazilië en wil het huis verkopen. 

Voor Daphne lijkt de wereld opnieuw in te storten. De artsen geven aan dat ze niet 
volledig zal herstellen. Haar zoon David komt over uit Brazilië en wil het huis verko-
pen. Voor Daphne lijkt de wereld opnieuw in te storten: geen huis meer en geen werk. 
Maar dan valt Judy van de trap en ze belandt in het ziekenhuis. De artsen geven aan 
dat ze niet volledig zal herstellen. Haar zoon David komt over uit Brazilië en wil het 
huis verkopen. Voor Daphne lijkt de wereld opnieuw in te storten: geen huis meer en 
geen werk. 

Fragment uit Zeesteen
Ze is de jongste. En de vreemdste. Moeder had het zelf gezegd toen de 
tantes op bezoek waren. Ze was op haar blote voeten naar beneden 
geslopen om haar boek te halen dat nog op de keukentafel lag, toen 
ze het moeder hoorde zeggen: ze was anders. Heel anders dan haar 
zussen, haar broers. Die waren veel makkelijker, konden alles veel 
sneller. Zij niet. Zij was dwars. Al vanaf haar geboorte. De anderen 
lagen rusti g in de wieg. Zij begon te gillen bij elke vlieg die ze zag. 
Moeder zei dat ze niet wist wat ze ermee aan moest. Ze hoorde 
moeder huilen en een van de tantes zei dat het in de familie zat, dat 
moeder er niets aan kon doen, dat het van vaders kant kwam. Toen 
werd het sti l. Het had lang geduurd voor het gesprek weer op gang 
kwam. Ze was heel zacht weer naar boven gegaan. Nu wist ze het.

© VormGeeve 2022
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De mooiste boeken zijn van Marmer
www.uitgeverijmarmer.nl

Rita Spijker Bert van der Veer Michiel Löffl  er Janneke Holwarda Betti  na Drion Robin E. Flennok
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Opdrachtgever: The Dutch Library
Opdracht: logo en een beeldmerk

The Dutch Library

The Dutch Library

The Dutch Library

The Dutch Library
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Opdrachtgever: Karin Dienaar - tekstadvies & training
Opdracht: logo en huisstijl
Meer info: www.karindienaar.nl

Karin Dienaar
teks tadv ie s  &  t r a i n i ng

Karin Dienaar
teks tadv ie s  &  t r a i n i ng

Nederlands 
voor anderstaligen
lessen op maat, 
Staatsexamen NT2

Schrijftrainingen

correct Nederlands, 
zakelijk schrijven 

Redactie & 
correctie
boeken, folders, 
webteksten

Schrijfcoach

manuscriptadvies, 
auteursbegeleiding

www.karindienaar.nl

contact@karindienaar.nl

06 47950238

© VormGeeve 2022



Reviews
Arjanne Roelofs:
Onlangs ben ik met mijn eigen bedrijf gestart met een aantal labels om invulling te 
geven aan mijn zakelijke activiteiten. Samen met Marijke hebben we een drietal logo’s 
en huisstijlen ontwikkeld. Ik heb de samenwerking met Marijke als heel prettig ervaren. 
Ze luistert goed naar jouw wensen en geeft hele constructieve feedback, waardoor er 
synergie ontstaat. Ze denkt mee en komt met voorstellen waar je mee verder kunt. 
Kijk maar eens hoe mooi het geworden is. Ik werk trouwens ook samen met Marijke 
voor derden (merkpositionering, websites, fotografie etc.). Ook hierin ken ik Marijke als 
een creatieve, betrouwbare en fijne samenwerkingspartner met een heel goed gevoel 
voor beeld, vormgeving en stijl.
 
Arjannedenktmee
Gewichtscoach het Gooi
Arjanne helpt  

Karin Dienaar:
Het logo van mijn eenmansbedrijfje is gemaakt door Marijke. Op basis van steek-
woorden en hoe ze mij en mijn werk kent, heeft ze dit logo ontworpen en mijn website 
vormgegeven. En dat vond ik zo knap, want het was meteen helemaal raak! Het logo 
en de vormgeving past bij mij, nog steeds ben ik er superblij mee. 

Marmer- Marc van Gisbergen:
Toen ik in 2009 Uitgeverij Marmer oprichtte, had ik natuurlijk een huisstijl en logo 
nodig. Ik vertelde Marijke dat de M van Marmer modern en eigentijds moest zijn maar 
ook een onbewuste associatie moest oproepen met de M van Meulenhoff 
(al decennialang een kwaliteitsuitgeverij). Dat is uitstekend gelukt. De M van Marmer 
is inmiddels een gevestigd merkbeeld in de boekenbranche, zowel voor consumenten 
als bedrijven. Daarnaast heeft Marijke naar volle tevredenheid een huisstijl ontwikkeld 
voor onze aanbiedingsbrochures; die opmaak gebruiken we nog steeds. Omdat we 
zo tevreden zijn over het werk van Marijke doet ze ook ander vormgevingswerk voor 
Uitgeverij Marmer, zoals ontwerpen van omslagen (onder meer Terug naar mijn Roti – 
Ramon Beuk) en binnenwerken van verschillende prentenboeken (waaronder Vlag en 
Wimpel winnaar Wauw Pauw – Yoko Heiligers).

Mildred Dodebier:
Anderhalf jaar geleden ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. Daar komt van alles bij 
kijken. Je financiën regelen, hoe bouw ik een klantenkring op en hoe zorg ik ervoor dat 
mijn bedrijf herkenbaar is. Het herkenbaar zijn is je visitekaartje, wat wil ik uitstralen. 
Voor mij belangrijk en iets waarmee ik gelijk aan de slag ben gegaan. Nou, eigenlijk 
heb ik gelijk contact gezocht met Marijke om een mooi logo te ontwerpen. Ze is heel 
creatief en goed in staat om met de informatie die je geeft iets te ontwerpen dat bij je 
past. Wat ik heel verrassend vond was de hoeveelheid logo’s die ze heeft ontworpen 
in verschillende stijlen en allemaal even mooi. Echt een flinke selectie om uit te kiezen. 
Super leuk, ik vond het echt een cadeautje! 


