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nieuwsgierig...

Wie zijn ‘de Tantes’ en wat doen ze nu eigenlijk?
Wij zijn drie grafisch vormgevers, op drie verschillende locaties en samen
vormen wij ‘de Tantes’. Via de digitale snelweg zijn wij iedere dag on-line
en zijn op de hoogte van alle ins en outs betreffende onderhande zijnde
opdrachten.
Al naar gelang de omvang van een project, of het benodigde specialisme

de ‘tantes’ • ( wijfjes die een olifantenmoeder assisteren )
~ Olifanten zijn in tal van opzichten heel sociale zoogdieren. Zij zijn
de grootste van alle nog levende landdieren, maar ondanks hun geweldige afmetingen omringen alle olifantenmoeders hun jongen met tedere
zorgen en zij worden daarbij door andere wijfjes, de ‘tantes’, ijverig
geassisteerd.

(misschien zèlfs wel de locatie), neemt één van ‘de Tantes’ de opdracht
aan en wordt er vervolgens een taakverdeling bepaald. Is een project
groot en omvangrijk, zullen wij dit tesamen aanpakken, of waar nodig
externe specialisten inschakelen. Is het project klein (‘n klusje) dan zal dit
door één ‘Tante’ worden afgehandeld. Overhead kosten zijn met deze
werkwijze minimaal, de communicatielijnen zo kort als u verlangt gezien
de locaties (Amsterdam, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven) en onze on-line
werkwijze.
Wij hebben met dit ‘Tantes’boekje een overzicht samengesteld van
opdrachten vervaardigd in de afgelopen jaren. Snuffel maar eens in het
- boekje van ‘de Tantes’ - en tot ziens!

–––> www.de.tantes.nl

Communicatie - Ontwerp en dtp voor het Aidsfonds.

Communicatie - Ontwerp en dtp voor Aidsfonds.

Communicatie (in- en extern) - Ontwerp/lay-out en dtp voor Randstad.

Communicatie - Ontwerp/lay-out en web-pagina’s voor Randstad.

‘de Tantes’ in Amsterdam
De Tante in Amsterdam is Karin de Jonge. In 1987 afgestudeerd aan de
Design Academie (Eindhoven). Daarna werkzaam bij o.a. Philips Grafisch
Inkoopbureau, de grafische afdelingen van V&D en Nint, het Technologie
Museum (NEMO) en de Hogeschool Eindhoven (freelance).
In 1991 uitbreiding van
freelance activiteiten en
begin van het samenwerkingsverband met Hilde;
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start van de Tantes.
De

laatste

tijd

ook

werkzaam op het gebied van webdesign.

–––> kdejonge@euronet.nl
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Dealermateriaal - Concept, ontwerp en productie voor Bel1600 (UPC), Eindhoven

Campagne - Concept, copy en dtp, in opdracht van Commpanion Moergestel ( gemeente ‘s-Hertogenbosch ).

Campagne - Concept, copy en dtp, in opdracht van Commpanion Moergestel ( gemeente Tilburg ). Conceptfase.

Communicatie - Ontwerp, fotografie en productie voor Philips, Eindhoven

Corporate items - Vormgeving / productie van alle uitingen, in opdracht van SuperOffice Benelux B.V.

Tip uit Amsterdam:

‘Eau de ma Tante’
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Kersen werden beschouwd als
zijnde goed voor de bloedsomloop. Daarom werd deze
likeur gedronken voor een betere gesteldheid. Ook vrouwen
in de overgang verwachtten
heilzaamheid van deze likeur.
De oorspronkelijke naam was
dan ook ‘Eau ante’, een grapjas heeft daar ‘Eau de ma
Tante’ van gemaakt.

Advertising - Concept, ontwerp, fotografie en beeldbewerking, in opdracht van LappKabel Veldhoven.

‘de Tantes’ in ‘s-Hertogenbosch
De Tante in ‘s-Hertogenbosch is Gaby Verheyen. De lokatie van waaruit zij
werkt is ‘t Communicatie Platform’ (www.communicatieplatvorm.nl) aan
de Mangaan 4, op industrieterrein de Maaspoort. Gaby Verheyen is al
zo’n 18 jaar in de grafische wereld actief, waarvan de laatste 6 jaar als
freelance vormgever.
Een all-round ervaring
opgedaan bij diverse
bureau’s, o.a.: Total
Design

Amsterdam,

Cicero Productions bv
Vught,

MC4 bv (nu

Comforte) te Son en
als laatste Retailteam
bv te Den Bosch. In
1995 gestart als freelancer (in de omgeving van Eindhoven, Den Bosch
en Utrecht). Haar voorkeur voor werkzaamheden ligt
Kom eens aan!
Een kopje koffie of thee staan
altijd klaar!

op advertising, corporate, magazine/catalogus-gebied,
(enne… Retail is haar met de paplepel ingegoten.)

–––> mg.verheyen@inter.nl.net

Brochure - Concept, ontwerp en productie i.o.v. Retailteam b.v. voor People Meet people

Flyer - Ontwerp en productie i.o.v. Retailteam b.v. voor de Hoogenbosch Retail Group

Gifts Catalogus 2001 - Ontwerp en productie catalogi, in opdracht van de ReclameTafel, Valkenswaard.

Brochurelijn - Ontwerp, lay-out en dtp i.o.v. Commpanion bv voor Thebe Thuiszorg (Tilburg).

Huisstijlen - Ontwerp, lay-out en dtp
i.o.v. diverse opdrachtgevers

De tip uit Amsterdam:

‘de Taart van m’n Tante’
Het leven bestaat uit keuzes maken. Ook bij ‘de Taart van m’n Tante’ een
moeilijke opgave. Want Tante voert een ruim assortiment van internationale receptuur en dat levert de heerlijkste taarten op.
Tante houdt niet van te zoet, dus gebruiken ze de helft minder suiker dan de
reguliere banketbakker. Sommige taarten zijn zelfs alleen met honing gezoet.
Neem ‘de Taart van m’n Tante’ eens mee op de thee bij speciale gelegenheden. Tante maakt er altijd iets speciaals van via de ‘Taart op maat’ of
‘Haute Patisserie’. Tante ontwerpt de taart van uw dromen. Bruidstaarten,
geboortetaarten of een speciale verjaardag? Metershoge soezentorens of
model Arabic princess met tule en veren? Of opgesierd met zwaailicht of
schaars geklede dames of heren uitgevoerd in marsepein. You name it,
they bake it!

–––> www.detaart.com

Onderwijsmethode - Ontwerp binnen
productieteam ‘lezen’ (voor groep 3) i.o.v.
uitgeverij Malmberg, Den Bosch.

Onderwijsmethode - Ontwerp en productie binnen productieteam
‘lezen’ voor groep 1, i.o.v. uitgeverij Malmberg, Den Bosch.

‘de Tantes’ in Eindhoven
De Tante in Eindhoven is Hilde van de Kerkhof. Afgestudeerd als docent
handvaardigheid/tekenen (TeHaTex) en als industrieel vormgever (Design
Academie). Inmiddels al zo’n dikke tien jaar zelfstandig ondernemer,
sinds 8 jaar binnen de Tantes. Een vastere samenwerkingsvorm met vakgenoten (en ‘oude’
vriendinnen) gaf een
positieve wending
aan ‘werken’.
Pieken en vakanties
worden nu moeite-
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loos

opgevangen

door

de

andere

tantes. Hiernaast is
het vooral gezelliger
geworden! Waarom we niet altijd bij elkaar zitten? Praktische reden: we
willen niet verhuizen. En files, daar houden we niet van; on line gaat prima.

–––> de.tantes@iae.nl

Ontwerp, illustraties en productie voor VVV.

Werving nieuwe studenten - Ontwerp en productie panelen voor Technische Universiteit Eindhoven.

Aankondiging publieksdagen - Ontwerp, fotografie en productie voor Technische Universiteit Eindhoven.

Productinformatie - Concept, ontwerp/productie voor Marantz Europe en Marantz Professional,
Eindhoven en United Kingdom.

Interne- en externe communicatie - Ontwerp en productie voor ASML, Veldhoven.

Interne- en externe communicatie - Ontwerp en productie voor Fontys Hogescholen, Eindhoven

Interne- en externe communicatie - Ontwerp en productie voor Fontys Hogescholen, Eindhoven

Wie zij o.a. ‘neefjes en ‘nichtjes’ van de Tantes
Scan/litho: Retailteam bv, Den Bosch. Fotografie: Hulshoff Vakfotografie,
Den Bosch en Rob ten Broek, Antwerpen. Drukwerk boekie van ‘de Tantes’:
S&B Drukkers in Oss. Freelance neefje: Louis Moné, Den Bosch en Pierre
Roskam, Oss.

enne...
er staat altijd een kopje koffie
of thee klaar!
Tot ziens bij
‘de Tantes’

Illustratie- -Paula
Illustratie
de Tantes
Gerritsen,
geïllustreerd
Megen. door
Telefoon
Paula0412
Gerritsen,
46 26 54.
Megen

doei...

