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Infograficus en grafisch vormgever/dtp’er: origineel, brede belangstelling. 
“Een vent van goud, goed in z’n vak”, “Zeldzaam betrouwbaar”.

 Ervaring

 1990-nu eNitials (infographics, sites en boekproducties, eenmanszaak) 
grafisch vormgever/dtp’er, infographicus, beeldresearcher  
ontwerp huisstijlen, pr-materiaal, cd’s & websites voor diverse opdrachtgevers, o.a.: 
• ‘Nienke Faber, kinderergotherapie en kwaliteitsprojecten’, huisstijl 
• ‘Griend – eiland voor vogels’, fotoboek voor veda consultancy 
• Infographics Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels

 2018-2019 Citeq Biologics (biologische bestrijdingsmiddelen, allergieonderzoek, medische zelftests) 
logistiek medewerker, afhandeling meerdere webshops (Visma AccountView)

 2016 PPMP Group (prepress-servicebureau) 
dtp’er 
• ‘De Wiskanjers’, rekenmethode voor Vlaamse basisscholen (www.plantyn.be)

 1994-2016 LINE UP boek en media bv & Uitgeverij kleine Uil (prepress-servicebureau/uitgeverij) 
grafisch vormgever/dtp’er, assistent-redacteur, infographicus, beeldresearcher  
• ‘Compact’, ict-magazine en website van KPMG: ontwerp, restylingen, fotoselectie,  
infographics; offline & online, ook internationale issues (www.compact.nl) 
• rapporten en boeken over nieuwe technologie, incl. infographics en beeldbewerking 
voor SogetiLabs (labs.sogeti.com/downloads) 
• ‘De Groninger blaarkop’, vormgeving/dtp/co-auteur (bit.ly/2itjdqz) 
• ‘Tussen keukentrap en helikopter’, Eric Kieboom, vliegerfoto’s (bit.ly/2gu1gtn) 
• ‘Groeten uit Amsterdam’, Robert Mulder, journalist/fotograaf (bit.ly/2hbrv8i) 

 1989-1993 Letter&Lijn, Digitekst, Computekst (grafische bedrijven) 
dtp’er, ocr-operator

 Opleidingen

 2016 Webdesign met WordPress (Amsterdam, LearnIT)
 2013-2016 Interne opleidingen Adobe Creative Suite CC
 2007-2008 Korte-verhalenschrijven (Groningen, Bureau Boxelaar)
 1991-1992 Stichting Idécom (Leeuwarden, Grafisch Studio-assistent)
 1985-1988 Post-doc Gedragsecologie sterns & vogelwacht Griend (Natuurmonumenten)
 1978-1985 Master Biologie (Ethologie, Dierecologie, Rijksuniversiteit Groningen)
 1972-1978 Ongedeeld vwo (Hoogeveen, Menso Alting College)

 Nevenwerkzaamheden en interesses

 2017-nu Vrijwillig webbeheerder IVN Groningen-Haren en dtp’er afdelingsblad Groeningen
 2011-nu Mantelzorger (SaaraanHuis.nl), Bedside Singers Nederland, Paul en An Moerman-

Stichting, Europees verspreidingsonderzoek Kokmeeuwen (Sovon), amateurschilder

Spread uit ‘Griend – eiland voor vogels’
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Portfolio

Jan Faber
Bottemaheerd 48
9737 NGNG Groningen

(06) 30428764
enitials@ziggo.nl

linkedin.com/in/janffaber/

Voor een portfolio met grafisch werk van Jan Faber, zie 
• www.eNitials.nl/portfolio, of
• LinkedIn www.linkedin.com/in/janffaber, of eventueel
• bijgaand portfolio-JanFaber2021.pdf.

Sites, boeken & tijdschriften

Sogeti en SogetiLabs (Europa/VS), KPMG (Compact.nl, site en 
 tijdschrift, diverse restylingen), Sdu Uitgevers (maandblad 
 Informatie), Koninklijke Van Gorcum, the Brown Paper Company,  
Amstel Uitgevers, Spectrum|Lannoo, Uitgeverij kleine Uil,  
Paul & An Moerman-stichting, Hilde Landstra Coaching,  
Ecospace spatial ecology, Miriam Geerts beeldend kunstenaar

The leading xp principles are:

• If design is good, why not make it everyone’s job? (refactoring)

• If simplicity is good, why not use the simplest design that supports the current

desired functionality? (simple design1)

• If architecture is good, why not have everyone work at defining and refining the

architecture continuously? (metaphor)

• If short iterations are good, why not make iterations really short (hours and days)

instead of weeks and months? (short iterations & planning game)

• If code reviews are good, why not do it all the time? (pair programming)

• If testing is good, why not do it all the time ... even customers? (continuous unit

and functional testing)

• If integration testing is good, why not do it several times a day? (continuous inte-

gration)

Figure i.f Feedback at the planning of xp
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If you are not fast, you have to be smart

experienced developers to bring others up to speed and to keep them on track

throughout the period of collaboration. In addition, xp mostly does not work for

teams of more than thirty people, for distribution teams, for complex systems,

for the integration of legacy codes (see iii.2 et seq.), in strong method-driven

environments, in old-styled organizations where esteem is related to time spent

in the office, for developers with a large ego, and in the wrong physical envi-

ronment. But..., xp is an agile methodology that can be appropriately applied to

all these negative contexts, or such is the point made by developers with xp

experience.
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i Software Software development: an infernal task

Figure i.e An eXtreme programming room: note the two chairs everywhere, therefore “pair pro-

gramming”
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1 We have likely known this for some time. Simplicity is the seal (the mark) of truth – sim-
plex sigillum veri – was the motto of the Leiden humanist, physician, chemist and
botanist Herman Boerhaave (1668-1738).
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Infographics, boeken & tijdschriften

Natuurmonumenten, VeDa Consultants,  
Vlinderwerkgroep Drenthe, IVN Groningen-Haren,
Werkgroep Grauwe Kiekendief

Nieuwsbrief
 Vlinderwerkgroep Drenthe

jaargang 28  –  nummer 1  –  voorjaar 2018

Van de bestuurstafel
Ate Dijkstra en Ben Hoentjen

Tijdens de eerste bestuursvergadering dit jaar, begin 
januari, zaten we er verslagen en verweesd bij, zo kort 
nog na de afscheidsbijeenkomst en begrafenis van 
Minko. Zijn overlijden is niet alleen een grote klap voor 
de nabestaanden maar ook voor de Vlinderwerkgroep. 
Als secretaris was hij zeer consciëntieus en een spin in 
het web wat betreft de activiteiten van de Vlinderwerk-
groep. 
‘Hoe verder, nu we het zonder Minko moeten doen?’ is 
sindsdien nog steeds een belangrijk bespreekpunt op 
onze maandelijkse vergaderingen. Geleidelijk hebben 
we de draad weer een beetje kunnen oppakken, vooral 
dankzij de hulp van Hanny en Ton Schoenmaker. Zij 
waren meteen bereid, in overleg met Nienke en naaste 
familieleden, het digitale archief van Minko, met al die 
gegevens, documenten en foto’s te inventariseren en 
veilig te stellen. Omdat Ton vorig jaar het beheer van 
de gegevens van het nachtvlinderatlasproject op zich 
had genomen was hij gelukkig al een beetje thuis in 
Minko’s bestanden. Als beheerder van de website van de 
Vlinderwerkgroep kon ook Hanny allerlei noodzakelijke 
aanpassingen snel doorvoeren. 
Zie ook de oproep op bladzijde 16.

Programma Voorjaarsbijeenkomst 
maandag 23 april 2018 19:30 uur 
‘De Klipper’, Hoofdweg 24, Zwiggelte 
www.deklipper.com

1. Opening
2. In memoriam Minko van der Veen (Ate Dijkstra)
3. ‘Dagvlinders van Noord-Drenthe’, een film van  

Minko van der Veen
4. Dagvlinderprojecten in 2018 (Ate Dijkstra)
5. Pauze
6. Bladmineerders (Ben van As)
7. Nachtvlinders: onze uitdagingen in 2018 (Eef Arnolds)
8. Sluiting (uiterlijk 22:00 uur)
Leuke zaken voor de ‘verloting’? Neem ze mee!
Datum najaarsbijeenkomst: woensdag 21 november 2018

 Inhoud
• Van de bestuurstafel, Ate Dijkstra en Ben Hoentjen 1
• Agenda Najaarsbijeenkomst maandag 23 april 1
• In memoriam Minko van der Veen, Ate Dijkstra namens  

het bestuur Vlinderwerkgroep Drenthe 2
• De nieuwe dagvlinderatlas is af: hoe gaan we verder? Ate Dijkstra 3
• Over de zoektocht naar de Valkruidmineermot, Ben van As 5
• Hoe vlogen in Drenthe de nachtvlinders in 2017?  

Ton Schoenmaker 8
• Nachtvlinders: uitdagingen genoeg in 2018, Eef Arnolds 10
• Vlinders in de kunst en literatuur, Ate Dijkstra 12
• Versterking en verjonging bestuur noodzakelijk, Ate Dijkstra 16
• Colofon 16

Uitvoering motie-Boerenlandvlinders
Eind maart zijn we samen met Ru Bijlsma op het provin-
ciehuis geweest om bijgepraat te worden over de voort-
gang van de uitvoering van de Boerenlandvlinder-motie.
In de loop van april krijgen de leden van Provinciale 
Staten hierover een brief van het college van GS met 
voorstellen om de verdere achteruitgang van de boeren-
landvlinders (en de natuur in het buitengebied als 
geheel) te stoppen en de biodiversiteit in het agrarisch 
gebied weer op te krikken.

Mannetje Oranjetipje op Hondsdraf (Foto: Minko van der Veen)
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Thema DannemeerGroeningen voor natuur in en om de stad

IVN GroNINGeN-HareN
Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Jaargang 41 no 2

Thema Dannemeer 

2017-2

Healthcare ResearchNorthern Centre for
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Omslagen

Functional capacity evaluation
in patients with chronic low back pain

reliability and validity

Michiel F. Reneman

Healthcare ResearchNorthern Centre for
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Proefschriften

Divers bedrijfskundig en medisch, bijvoorbeeld voor 
Noordelijk Centrum voor Gezondsheidsvraagstukken, Groningen
Werkgroep Grauwe Kiekendief, Scheemda

Diverse logo’s en picto’s

Logopediepraktijk Martien Zijlstra,
Groningen/Stadskanaal

Blaarkopstichting Nederland

Uitgeverij kleine Uil, Groningen

Huisstijl BASIC Consultancy,
Rotterdam

Cantates in de Nieuwe Kerk,
Groningen

Klussenbedrijf, Assen

NoordNederlandse Cantorij Posterontwerp Me the Media 
voor Sogeti Nederland

17-19 juni 2007
Beurs van Berlage
Amsterdam

organisatie

hoofdsponsor

sponsors

Reumatologie, UMCGUMCG

PR muziek divers

De Noordelijke Polyfonisten
Nieuw Groninger Bachkoor
NoordNederlandse Cantorij
Stichting Collegium Musicum, Groningen
Lelikoor, Amsterdam
Cantate Consort, Groningen

1518 – 2018   In memoriam 
Pierre & Loyset

Muziek van 

Pierre de la Rue († 1518)

     & Loyset Compère († 1518)

De  Noordelijke  
Polyfonisten 
onder leiding van  
André Cats
dinsdag 20 november 2018  20.00 u
Dorpskerk, try-out

zaterdag 24 november 2018  20.00 u
Kloosterkerk

zondag 25 november 2018  15.00 u
Pelstergasthuiskerk

toegang: € 11,– / try-out € 7,–
info & bestellen: andre.cats10@gmail.com 

Adorp

ter Apel

Groningen

 

Magnificat in d bwv 243

Orkestsuite no 3  in d (delen)  bwv 1068

Cantate 191  bwv 191
Gloria in Excelsis Deo

André Cats  dirigent

Marian van der Heide  sopraan Roelien van Wageningen  alt 

      André Cats  tenor      Michiel de Vries  bas

Nieuw Groninger Bachkoor en -orkest

zaterdag 28 januari 2017 20.15 uur Groningen  San Salvatorkerk

  zondag 29 januari 2017  15.00 uur Middelstum  Hippolytuskerk

toegang   €20,– | €17,50  voorverkoop tot 22 januari

info  CatsKoren.com | bestellen  addensm@xs4all.nl

Johann Sebastian Bach

Magnifi cat !

concert in het kader van het eindexamen orkestdirectie

aan de Messiaen Academie Arnhem

dirigent

Jelte Hulzebos
orkest

Beethoven Orkest Groningen

sopraan (Arianna)

Marian van der Heide

Groningen

Nieuwe Kerk [Nieuwe Kerkhof 1]

zaterdag

25 juni 2005
20.15 u

toegang € 10,–

studenten/cjp € 7,– |  kinderen tot 14 jaar  € 2,–

Wolfgang Mozart
Amadeus

JosephHaydn

Beethoven

Symphonie

Ludwig

von

kv 527

no 4 in Bes

a

Ouverture

Don Giovanni
Arianna

Naxos
Matthäus

Passion

zondag
28 maart 

2004

J.S.Bach

Oosterpoort
Groningen

in de

meezing

bas (Christus) Pierre Mak
tenor (evangelist) Bernard Loonen

sopraan Francine van der Heijden
alt Hester Dam

tenor Sebastian Brouwer
bas Robbert Muusse

Barokorkest van het Collegium Musicum
Groningen o.l.v. Johan Brouwer

dirigent Stephan Kavelaar

steunkoor van de Stichting Horas Hoogezand
instudering Wim van der Laar

dirigent Notenkraakdagen Wilfred Reneman


