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ILVY DATEMA | Student HBO 
Communicatie Multimedia 
Design, Visueel Design. 
Afgestudeerd MBO Vormgever. 

Een georganiseerde chaos, oplos-
send denken met een 
leiderschap kwaliteit. 
Creativiteit ontbreekt niet, 
sociaal sterk en kan goed 
luisteren. 

Nog lerende in het vakgebied, 
creatieve aspecten spreken het 
meeste aan daarnaast is geen 
uitdaging te moeilijk
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Digitaal werk

Gea Hoeve Lifestyle Puur 
&Vitaliteit
 
Website: 
www.geahoevelifestyle.nl 
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Instagram iconen
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Ontbijten met Gea
Een heerlijk ontbijt voor elke dag van de week 

Kookboek
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Natuurlijke balans
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Dambrau
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Kinderboekje, Kammie
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Poster Roparun
Martini Ziekenhuis
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Van 2 fotos, 1 foto maken
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Analoog werk

60 dagen van mijn leven. 
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aquarel. 
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Protret in aquarel



15

Protret in aquarel

stilleven in aquarel
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Linosneede -
Ets met zuren.
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School opdrachten

moodboard



18

Psychologie poster-
Sociaal media verslaving
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selfie in illustrator
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Posters om app aan 
te bieden
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DIGITAL DESIGN 
Make it and break it 
with photoshop 

Colored light 
Tips & Tricks

Do & Don’t

€6,95          sept/aug. 

Pinehole cameras 
Making cameras 
with Starbucks cups
developing the images 
pinehole obsession  

DIGITAL DESIGN 

How to use colored light 

Does Photoshop make your photo better?
with tip & tricks 

or is neutral better? 

Magazine cover
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Save
the

Bees
De Partij voor de Bij

Don't be 
a hater

Save the 
pollinator

De partij voor de bij

Do 
you    
like 
honey? 
why kill me then?

De Partij voor de Bij

“politieke” posters
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programma posters

Stage Landgoed Nienoord

10.30 - 16.30  
Attracties geopend.

De trein rijdt de 
hele dag!

16.00 
Voeren met de boer 
(ingang kinderboerderij)

11.00 en 15.00
Op Expeditie 
(Expeditie Nienoord)

11.30    
Meet & Greet Nieno 
13.30 
Nieno’s Show
(Theater)

Dagprogramma
zaterdag en 
zondag

14.00
Battle field 
(vlak bij de grote glijbaan)
Ben jij de beste jager of de beste 
verstopper? Doe je mee?!

www.landgoednienoord.nl
Onder voorbehoud van wijzigingen programma

VEEL
PLEZIER!

De trein rijdt ieder heel uur vanaf station 
Nienoord

11.00 -12.00  Paardenbaan en 
        tractorbaan om en om      
        geopend
 
13.15 - 13.45  Battlefield, (tegenover de grote glijbaan)

        ben jij de        beste jager of 
 verstopper? Doe je mee?! 

14.00      Nieno’s show in Nieno’s      
        theater

14.30 - 15.30  Paardenbaan en 
        tractorbaan om en om      
        geopend

15.30 - 16.00  Voeren met de boer bij de    
         kinderboerderij

November 
programma

Van 31 oktober t/m 29 november op zaterdag en 
zondag geopend van 11.00 - 16.00 uur

www.landgoednienoord.nl
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Warme wafel met ijs 
en slagroom

Inclusief 2 bollen ijs 
Kies zelf je smaken bij de ijskar  
Kies je saus voor op de wafel!
- Chocosaus
- Aardbeiensaus
- Caramelsaus
Kies je topic!
- Frambozenparels
- Kitkat crispy
..... met slagroom! 

1
2

3

€4,95

Lekker voor nu!

Koffie of thee met 
gevulde speculaas

€4,50

foodposters
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Halloween
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Variatie op mascotte
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Concept website


