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Folkert Pieter van Wijk
Hoge Hondstraat 76
7413 CB Deventer
telefoon: 0570 - 853933
1-2-3@folkertvanwijk.com
Geboortedatum: 12 juni 1967
................................................................................................................................................................................................................
Werk ervaring:
10/2009 – 11/2010 Gewerkt bij “V1 Communicatie”, als Grafisch ontwerper Desktop Publisher aan de vormgeving van
uiteenlopende zaken zoals advertenties, folders, websites, en ander promotiemateriaal. www.v1.nl
07/2009 – 09/2009 Uitzendwerk via Tempoteam bij: “Continental Bakeries” Deventer, als productie medewerker.
06/2008 – 06/2009 “Breedbeeld, Deventer, als Grafisch ontwerper, Illustrator en Desktop Publisher www.breedbeeld.nl.
08/2007 - 05/2008

Divers uitzendwerk via Randstad zoals bij “Promens Deventer BV”, en bij “Promessa Vleesproducten”.

11/2006 - 07/2007

Verblijf Guatemala
6 weken Escuela San Jose Viejo, Antiqua Guatemala, Spaanse school, privé-les Spaans.
3 weken, Arcas, rehabilitatie centrum voor wilde dieren, Dierverzorging van apen, vogels e.a.
1 maand Finca Las Illusiones, (koffie plantage), Onderhoudswerk en verzorging van planten en bomen.
1 maand Proyecto De reforestation Chico Mendez. (Herbebossing), Aanplant en verzorging van jonge bomen.

1/1998 - 10/2006

Breedbeeld, Deventer, Grafisch ontwerper / Illustrator / Desktop Publisher, www.breedbeeld.nl
Hier heb ik met veel plezier gewerkt aan onder andere een verscheidenheid van Educatieve en Commerciële
spellen in opdracht van Gamesformotion.

11/1995 - 12/1997

Repro Deventer, Deventer, Ontwerpen, illustreren, Lay-out, Desktop Publisher, en fotoretouche.

3/1989 - 10/1995

Concreet/Borderline, Deventer, Apeldoorn/Hilversum/Vreeland

....................................................................................................................................................................................................................
Opleidingen:
11/1999

WebDesign, Enschede, Overijssel, Met certificaat. 10 avonden van 4 uur les in de beginselen van web design
en alles dat er toen de tijd mogelijk was op het gebied van internet.

7/1985 - 7/1988

STUDIO SCHOOL, Amsterdam, Noord Holland, MBO (met lesstof op HBO niveau). Een opleiding gericht op de
praktijk, gegeven door mensen die toen zelf actief waren op het gebied van reclame en grafische vormgeving.

....................................................................................................................................................................................................................
Overigen:
2010

Secretaris van de Romeinse, Keltische en Germaanse vereniging “Legio Secunda Augusta” Deze groep bestaat uit mensen
die het Romeinse leven van rond het jaar 75 na Christus uitbeelden tijdens festivals en andere Romeins georiënteerde
evenementen in binnen en buitenland.

2008

Mede initiatief nemer van de Keltische en Germaanse Levende Geschiedenis Groep “Socii et Hostes”
Tijdens historische festivals en evenementen brengt deze groep de Keltische cultuur tot leven uit drie verschillende
regio’s in europa en in drie verschillende periodes van voor onze jaartelling. Daarnaast beeld deze groep Germanen uit
van de benedenloop van de Elbe van rond het jaar nul.

2007

Oprichter van “Stichting Guatemala 2007” t.b.v. realisatie waterleiding project en de financiële ondersteuning van drie
Guatemalteekse studenten en één gezin in Guatemala.
In 2010 heeft deze stichting zijn financiële deel van het project afgerond met het storten van ruim € 12.000,op de rekening van “Oxib B’atz’ – Projecto de Aqua Potable”.
Eind november 2012 zullen twee van de door ons gesteunde studenten hun opleiding afronden.

2005

Actief lid van de Romeinse en Inheemse Levende Geschiedenis groep, “Legio Secunda Augusta”

2002

Mede Oprichter (als voorzitter) van de Stichting “Vrienden van Mikondo” t.b.v. realisatie een school en bibliotheek in een
buitenwijk van Kinshasa, (hoofdstad Congo)

