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Om het verplichte thuisblijven in deze coronatij

den wat te verlichten, versturen we regelmatig een 

WZINE. Dit is hét online magazine gemaakt door 

vrijwilligers van jongerencentrum Willemeen in 

Arnhem. Voel je vrij om hiermee de tijd te doden 

en op de hoogte te blijven van wat Willemeen in 

deze crisistijden doet. 

Na een korte pauze ligt alweer de elfde editie voor 

je. WZine wordt gemaakt door de Willemeen WZine 

redactie: Oscar, Lucas, Myrca, Ruben, Daysi, Daph

ne, Anka, Jongin Arnhem o.l.v. Ruud

Met dank aan: Maarten Vermeulen, Maarten de 

Boer, Rogier Wienk, Nicole Cordewener, Joyce en 

Kris en alle vrijwilligers van Willemeen

Heel veel leesplezier!

Positief in de lockdown

Editie 11



Op de muren van Willemeen 

mogen gasten en vrijwilligers een 

boodschap achterlaten totdat de 

verfroller eroverheen gaat



Tijdens coronatijd zijn 

de planten allemaal bij 

elkaar gezet zodat deze 

sneller kunnen worden 

onderhouden en vooral... 

niet vergeten worden

Stairway to rock&roll 

heaven. De trap van 

Willemeen is een van 

de nog oorspronkelijke 

artifacten uit een zeer 

ver verleden
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Column

Iedere week schrijft vrijwilliger Maarten Vermeu-

len over zijn werk als Coördinerend Begeleider in 

een gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk 

gehandicapten.

Maarten Vermeulen
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Positief in de lockdown, dat is het thema voor deze edi

tie van de Wzine. Kijkend naar mijn werk, zie ik zeker 

ook een aantal positieve ontwikkelingen wat betreft de 

lockdown. Zo hebben mijn oudere collega’s (ik werk met 

veel vrouwen van boven de 40 jaar oud) eindelijk begre

pen hoe Zoom, Jabber of Teams werken en hoef ik voor 

korte overleggen niet meer naar locatie, zijn er mooie 

vriendschappen ontstaan bij bewoners onderling om

dat ze vaker thuis zitten en hebben onze stagiaires en 

leerlingen enorm veel kunnen leren omdat de cliënten 

zoveel thuis zijn en er dus vaker leerzame situaties voor 

hen ontstaan. 

Maar die positieve kant is natuurlijk marginaal, als je het 

vergelijkt met de negatieve gevolgen. Hieronder daarover 

meer en ook in de volgende editie.

Saamhorigheid: Persoonlijk kan ik ook zeker de  

positieve kanten inzien van de lockdown, het leven lijkt 

rustiger geworden, er wordt minder gehaast en ik heb 

het idee dat het saamhorigheidsgevoel in de samen

leving eindelijk weer eens een impuls krijgt. Onze  

westerse samenleving is zo enorm gepolariseerd, dat ik 

het als een verademing zie. Er ontstaan buurtiniatieven, 

iedereen lijkt wat meer op elkaar te letten en rekening 

met elkaar te houden. Het klinkt raar, maar ik denk dat 

dit gezamenlijke leed ons dichter bij elkaar brengt. We 

kunnen hopelijk over een halfjaar of een jaar in de Wil

lemeen, met een biertje of cola in de hand, een mais

kolf of een stukkie vlees op de bbq, lachend terugkijken 

op deze roerige tijd en wat we allemaal hebben gedaan 

om ons een beetje te vermaken en om ons er doorheen 

te slaan. Welke rare hobby’s wij zijn begonnen (ik ben  

bijvoorbeeld begonnen met een handeltje in Magic: 

the Gathering kaarten), hoeveel rondjes wij met Os

car gewandeld hebben (want wandelen is, bij mij in ie

der geval, echt coronaactiviteit #1), hoe vaak Jasper bij 

zijn “catch me if you can” spel ons ontglipt is, welke  

uitzending van WillemeenTV jij het gaafst vond (ik vond 

de opname met Doodswens bij de Blauwe Golven enorm 

gaaf!) en of Bart al spontaan dyscalculie heeft gekregen 

van het constant moeten controleren of onze consump

ties over de datum zijn geraakt of niet.

Niet alleen: Maar ik snap heel goed dat de lockdown 

niet alleen maar lachen, gieren, brullen is. Ik ben mij 

er terdege van bewust dat dit, vooral voor jongeren, 

een enorm lastige tijd is. Een depressie ligt op de loer, 

vereenzaming onder jongeren lijkt nog steeds een 

taboe en de uitzichtloosheid van de situatie heeft op   

jongeren, van wie het leven vaak nog niet vastgebeiteld 

staat, veel meer invloed dan op iemand die is getrouwd 

en kinderen heeft. Ik kan mij enorm ergeren aan laatst

genoemde mensen die het probleem onder jongeren 

bagatelliseren, want zij hebben makkelijk praten. “The 

Struggle is Real”. Hoeveel jongeren zijn hun baantje in de 

horeca kwijtgeraakt? Hoeveel jongeren sluiten zich bin

nen op, omdat school online gevolgd moet worden en 

ze zich aan de regels willen houden? Hoeveel jongeren 

zien hun examenfeest, tussenjaar of sociale contacten 

in rook opgaan? En dat is ook gewoon klote. Maar weet 

dat er altijd mensen zijn die je kunnen en willen helpen.

Sowieso is de Willemeen een baken van hoop in deze 

barre tijden, waar alle jongerenwerkers altijd op “stand

by” staan voor een gesprek of een wandeling wanneer 

iemand daar behoefte aan heeft. Maar ook ikzelf, en 

ongetwijfeld andere vrijwilligers, vinden het helemaal 

geen probleem als wij een berichtje ontvangen om even 

de deur uit te gaan voor een leuk gesprek, zo kunnen 

wij elkaar helpen en de moed erin houden totdat de  

Willemeen weer opengaat! 



Gelukkig hebben we een aantal 

prachtige dagen mogen genieten 

van de sneeuw en het ijs! Foto’s: 

Ruben Lammerts





Op een wat druilerige woensdagochtend komt de redac-

tie van WZine naar Willemeen om de wondere wereld 

van special effects in te duiken. Wat zijn special effects 

precies en wat kan je er zoal mee? Om dat te laten zien 

wordt vrijwilligster Kris door medevrijwilligster Joyce 

Zuijdwegt getransformeerd in een zombie!
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De tafel in de backstage van Willemeen ligt helemaal 

bezaaid met allemaal verschillende kleuren schmink, 

makeup en nog veel meer materialen. Om te beginnen 

pakt Joyce een soort latex maskertje. Deze zogenaam

de ‘latex foam prosthetic’ heeft ze ontworpen voor het 

atelier van Kevin van den Berg – volgens haar dé special 

effects man van de Benelux  waar zij vorig jaar stage 

liep. “Tijdens deze stage heb ik veel geleerd over het 

maken van prosthetics, hoe special effects werken en 

hoe je bijvoorbeeld een mal bouwt. Ik was altijd al wel 

geïnteresseerd in special effects, maar sinds die stage bij 

Kevin ben ik het nog interessanter gaan vinden!” Joyce 

pakt een klein masker waarmee ze de ruimte rondom de 

neus en de ogen van Kris compleet bedekt.

Inspiratie: Het beginpunt van het werken met spe

cial effects was voor Joyce het vastplakken van varkens

neuzen op zichzelf. Dan een flinke lading glamour make-

up opdoen om vervolgens compleet uitgedost op de 

bank naar horrorfilms te kijken, een soort uit de hand 

gelopen thematische filmavondjes dus. Al snel wilde 

Joyce weten hoe ze die neppe varkensneuzen zelf kon 

maken en begon haar avontuur in de wondere wereld 

van special effects. Een van haar grootste bronnen van 

inspiratie is Rick Baker, nog een grote naam binnen de 

wereld van special effects en bekend door zijn werk voor 

films als King Kong, Wolfman en Werewolf. 

Door het kijken van dergelijke films en Youtube-tutorials 

is Joyce steeds vaardiger geworden in het creëren van 

special effects. “Een andere aanrader is het televisiepro

gramma Face Off, waarbij de deelnemers special effects 

leren maken en gebruiken.” Om nog beter te worden is 

Joyce begonnen met de opleiding tot Allround make

up and hair artist. “Hierbij krijg je verschillende onder

delen aangeboden waarin je je later kunt specialiseren. 

Het liefst wil ik ‘special effects prop making’ gaan doen. 

Hierbij ligt de nadruk op het maken van filmprops, bij-

voorbeeld neppe lichaamsdelen.”

Joyce Zuijdwegt - 

De wondere wereld van special effects

Interview
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Filmprops: Door de opkomst van digitaal ontworpen 

special effects zou je misschien denken dat het am

bacht van het zelf maken van special effects langzamer

hand aan het verdwijnen is. Niets is minder waar volgens 

Joyce. “Het is een kleine wereld, maar ‘prop making’ is 

nooit echt weggeweest. Binnen de filmindustrie wordt 

tegenwoordig inderdaad veel gebruik gemaakt van digi

tale speciale effecten. Voor bepaalde onderdelen in films 

werkt dat goed, maar bij sommige onderdelen blijven 

door mensen gemaakte filmprops erg belangrijk. Je ziet 

nu dat er bij vrij veel films een soort combinatie wordt 

gemaakt tussen computergestuurde special effects en 

door mensen gemaakte special effects. Daarbij wordt 

bijvoorbeeld een handgemaakte filmprop gebruikt in 

combinatie met een green screen. Dat zorgt uiteindelijk 

voor een veel realistischer totaalplaatje dan wanneer er 

alleen digitale special effects worden gebruikt.

Animatronics: Een ander soort special effect zijn de 

zogenaamde ‘animatronics’. Dit zijn gerobotiseerde film

props met automatisch bewegende onderdelen. Hier zou 

Joyce ook graag mee aan de slag gaan, maar hoe ze 

zich daar verder in kan specialiseren weet ze nog niet 

precies. Een bekende film waarin animatronics worden 

gebruikt is Jurassic Park. Zo is de welbekende TRex in 

die film één grote animatronic. Dergelijke animatronics 

beperken zich trouwens niet tot de filmwereld, want ze 

worden bijvoorbeeld ook vaak gebruikt als bewegende 

poppen in themaparken.

Vrijwilligster Kris vindt special effects ook enorm tof. 

“Joyce en ik hebben een beetje dezelfde grote voor

beelden, zoals de eerder benoemde Rick Baker. Verder 

ben ik van jongs af aan al heel erg geïnteresseerd in de 

films van Tim Burton. Het is zó interessant om te zien 

wat je met special effects voor elkaar kunt krijgen. Het  

mooist vind ik de transformatie van een persoon of 

object, maar ook de combinatie van special effects en 

green screen technieken vind ik erg gaaf. Een goed voor

beeld hiervan zijn de nieuwe Star Wars films.” Ondertus

sen gaat Joyce ongestoord verder met de transformatie 

van Kris tot een heuse zombie.

Nepbloed: Wanneer ik Joyce vraag of zij nog favoriete 

zombiefilms heeft, ben ik verrast door haar antwoord. 

“Ik ben eigenlijk helemaal niet dol op zombiefilms en 

Kris ook niet. Iemand opmaken als zombie is leuk om te 

doen, maar zombiefilms vind ik helemaal niet zo inte-

ressant. Wel let ik bij het kijken van films extra goed op 

de special effects. 



Making of Jurassic Park:
https://www.youtube.com/watch?v=TEXpKda61dg

https://www.youtube.com/watch?v=fFTsYGgdR9k

https://www.youtube.com/watch?v=TEXpKda61dg
https://www.youtube.com/watch?v=fFTsYGgdR9k
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Dan moet ik dat afgehakte hoofd gewoon even goed 

bekijken! Van dat soort scènes gruwel ik inmiddels niet 

meer, want ik ben dan vooral benieuwd naar de techniek 

erachter. Dat heb ik ook met nepbloed in films, want dat 

bloed heeft heel regelmatig de verkeerde dikte of niet 

de goede kleurtoon. Dit geldt ook voor Kris, want bij haar 

is de beroepsdeformatie ook toegeslagen. “Opgedroogd 

bloed is bijvoorbeeld nooit rood”, aldus de inmiddels 

bijna onherkenbare Kris. 

Toekomst: Wat Joyce de leukste uitdaging op het ge

bied van opmaken vindt? “Realistische gezichten! Als de 

coronacrisis achter de rug is, wil ik graag stagelopen in 

het buitenland. Daarom ben ik mijn opleiding ver sneld 

aan het afronden. Ik zou graag naar Engeland willen 

gaan om mijn vaardigheden met special effects verder 

te ontwikkelen, want Londen is samen met Los Ange

les dé stad wat betreft special effects. Jammer genoeg 

is stagelopen in Engeland een stukje lastiger geworden 

door de Brexit.”

Als zombie de afwas doen: Thuis oefent Joyce op 

haar eigen gezicht met special effects. Dan staat ze in

eens de afwas te doen met zombie makeup of zegt 

de buurvrouw gedag terwijl ze geschminkt is als clown. 

Werken met special effects betekent nu eenmaal dat 

ze geregeld in wat aparte situaties terechtkomt. Naast 

special effects houdt Joyce zich ook bezig met ande

re onderdelen van de opleiding Allround makeup and 

hair artist. “Een tijdje geleden heb ik met een fotograaf 

samengewerkt aan een bodypaint project. Hierbij versier 

je een lichaam met verf en/of andere soorten makeup. 

Dat is ook een erg tijdsintensief karwei, want dat project 

nam maar liefst zeven uur in beslag!”

Na een paar uur zit er geen Kris meer voor Joyce, maar 

een angstaanjagende zombie die klaar is om de filmset 

van een horrorfilm te betreden of tijdens de Zombiewalk 

het winkelend publiek in Arnhem de stuipen op het lijf 

te jagen! 

Meer werk van Joyce:
Muah Joyce op Facebook

Muah Joyce op Instagram

http:// www.facebook.com/joycezuijdwegt.muah   https://www.instagram.com/joycezuijdwegt.muah/  
http:// www.facebook.com/joycezuijdwegt.muah   https://www.instagram.com/joycezuijdwegt.muah/  


Willemeen staat niet stil, er 

is nog steeds veel contact 

met de vrijwilligers



Nu hebben we een mooiere licht

grid dan voorheen, volgebouwd 

met movingheads. Helaas moeten 

we nog even wachten tot we het 

echt kunnen gaan gebruiken



Dit is geen kunst, dit is 

het café podium volge

bouwd met troep
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Gelukkig hebben we een aantal 

prachtige dagen mogen genieten 

van de sneeuw en het ijs! Foto: 

Ruben Lammerts
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Pleelist
Geschreven door Rogier

Hieronder een playlist van lekkere platen over de lockdown 

en wat je daarbinnen nog wel zou kunnen doen. Vooral 

voor jezelf maar ook een beetje voor een ander.

Pixies – where is my mind
Nu de coronamaatregelen maar door blijven gaan, is voor 

mij en ongetwijfeld anderen de mentale gezondheid een 

uitdaging. Hieronder nog een paar inspirerende liedjes of 

wat je zou kunnen doen om deze uitdaging aan te gaan 

en te winnen.

San Cisco – RUN
Bewegen is dé manier om je fysiek en mentaal beter te 

voelen, lekker buiten rennen of wandelen is daarbij echt 

een aanrader.

Elementary pinguins – dance floor
Dansen kan natuurlijk ook, pak die dansvloer in je slaap

kamer en ga los!

Intergalactic lovers – no shame
Dat binnen sporten is toch maar raar en ongemakkelijk, 

lekker belangrijk niemand ziet je! Schaam je ook niet als 

het even niet goed gaat, boeit toch niet wat iemand an

ders daar van vindt.

Ten Tonnes – counting down
Gelukkig worden maatregelen langzaam maar zeker ver

soepeld, tel hem af en tik hem aan!



Zwemmen met haaien, dolfijnen en 
schildpadden in 50 tinten blauw

Vakantie vieren in deze tijd is lastig en we weten nog 

niet hoe het volgend jaar gaat. Een enkeling heeft ge-

luk gehad en is vlak voor de coronacrisis nog buiten 

Europa geweest. Zo ook W1-vrijwilliger Nicole, die 

ons meeneemt in haar laatste verre reis.
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Zal ik erheen gaan of niet? Het is hier toch heel duur? 

En is dit niet meer voor huwelijksreizen dan voor back

packen? Mooie stranden heb je overal, toch? Ik heb best 

lopen dubben over deze bestemming, maar uiteinde

lijk weet ik mezelf te overtuigen: vanaf Sri Lanka is het 

maar anderhalf uur vliegen en de vluchten zijn relatief 

goedkoop. En zo stap ik wederom in het vliegtuig met 

een ticket in mijn hand. Dit keer ga ik richting Malé, de 

hoofdstad van de Malediven, een eilandengroep in de 

Indische oceaan.

En inderdaad, in de stoelen naast mij zit een pasge

trouwd stel dat op huwelijksreis is. Verder is het vliegtuig 

behoorlijk leeg, wat mogelijk komt door corona. Om bin

nen te komen moet ik een extra gezondheidsver klaring 

invullen, waarin ik aangeef geen klachten te hebben 

(gehad). ‘Have you recently been to China?’ vraagt de 

beamb te bij de douane nog eens nadrukkelijk als ze 

door mijn paspoort bladert. Ze doen er alles aan om 

corona buiten de deur te houden.

Dat geldt ook voor alcohol. De Malediven zijn streng Is

lamitisch en dus staan er pittige straffen op het mee

nemen van alcohol. Maar als ik met de lokale ferry van 

hoofdeiland Malé naar Maafushi vaar, dan zie ik dat er 

een creatieve oplossing is gevonden. Voor de kust lig

gen twee partyboten waar je als toerist toch alcohol mag 

drinken. Onderweg spot ik ook de paradijselijke resorts 

met hutten aan het strand en in de oceaan, precies zoals 

je verwacht van de Malediven. De prijs? 650 dollar per 

persoon per nacht. Mijn overnachting is met 40 euro per 

nacht (inclusief ontbijt) gelukkig een stuk betaalbaarder. 

Sinds de overheid besloot dat ook locals guesthouses 

mogen beginnen, is het toerisme flink toegenomen en 

weten backpackers het eiland te vinden. Maafushi is bij

zonder populair, omdat het relatief goed bereikbaar is 

vanaf Malé. Ook is het voor Maledivische begrippen vrij 

groot, al loop je nog steeds over een witzandweggetje in 

een kwartier van de ene naar de andere kant. Dat wan

delingetje maak ik overigens dagelijks om bij de bikini 

beach te komen, de enige plek op het eiland waar ik 

vanwege het strenge geloof in badpak mag zwemmen.

Ik breng drie nachten door op dit bijzondere eiland en 

zie hier de mooiste stranden die ik ooit heb gezien en 

zeewater in 50 tinten blauw. Andere Nederlanders tip

pen mij een lokale organisatie, waarmee ik tweemaal ga 

snorkelen. Terwijl we met de speedboat over de golven 

beuken, knalt de een na de andere Nederlandstalige 

hit door de speakers. Marco Borsato en Kraantje Pappie 

zijn favoriet. Er komen blijkbaar veel Nederlanders en 

ze weten precies wat ze moeten doen. Een reddingsvest 

heb ik niet nodig, vindt de crew: ‘You’re Dutch, you know 

how to swim’. En dus pak ik enkel de snorkelset en vin

nen aan.

Reizen met Nicole
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Iedere dag gaat de snorkel squad de oceaan op en ze 

weten dan ook moeiteloos de beste plekjes te vinden. 

Ik zwem tussen de ongevaarlijke nurse sharks, zie in de 

verte onder mij enorme pijlstaartroggen zwemmen en 

vind zelfs Nemo en Dory tussen allemaal kleurige vis

sen. Ook komen we meerdere groepen dolfijnen tegen. 

Het is onwijs hard zwemmen om ze bij te houden, maar 

ik heb geluk en bevind me plotseling in hun midden. Ze 

schieten om me heen en duiken naar beneden, maar 

hun klikachtige geluiden echoën nog lang na.

Gelukkig is er een ander dier dat ik nog wel bij kan 

houden: de zeeschildpad! Ik kan minutenlang met een 

prachtig exemplaar meezwemmen. Hij knabbelt graag 

onverstoord aan het koraal, terwijl scholen sergeantvis

sen en andere kleurige vissen om hem heen zwemmen. 

‘Let’s take a selfie’, zegt een van de jongens. Best lastig 

nog, dat onder water poseren. Al dat zwemmen en snor

kelen maakt hongerig, dus genieten we van ons lunch

pakketje op onbewoonde en adembenemende eilan

den. De lokale keuken met steevast tonijn op het menu 

smaakt goed.

Vooraf had ik niet gedacht dat ik de Malediven zó gaaf 

zou vinden. Ik was er graag nog wat langer gebleven, ook 

al had ik er niet meer kunnen doen dan zwemmen, snor

kelen en bakken op het strand. Het is echt de ultieme 

strandbestemming, waar ik zo hard van heb genoten dat 

ik alles rond corona totaal vergeet. Tot ik het shirt zie van 

een van mijn snorkelmatties en ik flink moet grinniken: 

drie keer raden hoe zijn duikschool heet?
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1  De ferry van Malé naar Maafushi gaat slechts een 

paar keer per week. Houd hier dus rekening mee. Je kunt 

er ook met een gedeelde speedboat heen voor 1520 

USD.

2  Resorts liggen vaak op een klein eiland of op een 

afgelegen plek, waar je alleen met een watervliegtuig 

kunt komen. Daardoor is alles er (onnodig) flink prijzig.

3  Voor excursies op Maafushi raad ik Shadowpalm aan. 

Ze maken tijdens de trips onderwaterbeelden die je in 

de avond op je telefoon of USBstick kunt laten zetten. 

Voor een meerprijs kun je soms ook dronebeelden la

ten maken.

4  Sla hoofdstad Malé gerust over: het is er druk, er is 

veel hoogbouw en er zijn geen mooie stranden.

5  Maafushi is goed betaalbaar: denk aan 1015 euro 

voor een avondmaaltijd en hotelkamers vanaf 3540 euro 

per nacht (inclusief ontbijt). Iets lekkers voor de lunch 

haalde ik voor een paar euro bij Fine Bake By Suzy, de 

enige bakker op het eiland.

Soms valt een bestemming ook gewoon tegen. Volgen

de keer lees je welke wereldstad op mij weinig indruk 

maakte.

5  tips voor als je zelf 
naar de Malediven gaat:
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Toen...
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en nu!
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De onderkant van de trap naar de 

grote zaal is een mooie taglocatie
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Rain, sun, snow, Willemeen is 

the place to go. De voorgevel 

van Willemeen staat op de 

monumentenlijst en er mag 

niet aan getornd worden, 

beschermd gebied dus! 
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Met het kledingmerk Rootz-Clothing wil Bart van der 

Meijden de inwoners van Arnhem nog meer met elkaar 

verbinden. De speciale ontwerpen voor de wijken Kla-

rendal en het Spijkerkwartier zijn al een tijd te koop in 

zijn webshop en het ontwerp voor Sonsbeek verschijnt 

binnenkort ook in zijn digitale kledingwinkel. Hoogste 

tijd om eens wat beter kennis te maken met deze jonge 

ondernemer met een hart voor de stad!

Hey Bart! Hoe ben je jouw eigen bedrijf begonnen? 

En waar komt de naam ‘Rootz-Clothing’ vandaan? 

RootzClothing is opgericht in de zomer van 2018 door 

mijzelf en twee vrienden. We hadden een gedeelde 

passie, namelijk (maatschappelijk) ondernemen en fash

ion. Daarnaast woonden wij alle drie in Arnhem en het 

viel ons altijd op dat Arnhemmers écht trots zijn op hun 

stad, buurt en buurtgenoten. Dat bracht ons op het idee 

om onze ‘Arnhemse wortels’ om te zetten in een kle

dingmerk genaamd RootzClothing.

Op dat moment bevonden we ons allemaal in de eind

fase van onze studies, waardoor we Rootz even op een 

wat lager pitje moesten zetten. De laatste loodjes van 

onze studies wogen toch zwaarder dan we aanvankelijk 

dachten, waardoor we toen toch besloten om (voorlopig) 

met Rootz te stoppen. Toen ik mijn studie eindelijk had 

afgerond, begon het idee van Rootz bij mij toch weer te 

kriebelen en besloot ik in goed overleg met die vrien

den om er in mijn eentje mee verder te gaan. In maart 

2020 was mijn inschrijving bij de KVK een feit en ben ik 

vol frisse moed het ondernemersavontuur aangegaan.

Met RootzClothing wil ik de inwoners van Arnhem nog 

meer met elkaar verbinden. Dit is dan ook meteen de 

missie van RootzClothing; een merk zijn dat verbindt. De 

ontwerpen van RootzClothing laten zien wat onze stad 

Arnhem te bieden heeft, uiteenlopend van zijn prach

tige gebouwen en kunstwerken tot de inwoners en ver

schillende wijken. Met de collecties van RootzClothing 

wil ik een collectief gevoel van trots en verbondenheid 

creëren. Ik geloof dat saamhorigheid en trots nauw met 

elkaar verbonden zijn. Dus waar je ook vandaan komt, 

laat het zien: wees trots op je Rootz en blijf in de buurt!

Doe je dit naast je studie of andere baan of is 

Rootz-Clothing inmiddels een fulltime onderneming ge-

worden? RootzClothing doe ik momenteel naast mijn 

fulltime baan voor Swapfiets. Het zou natuurlijk wel te 

gek zijn als ik in de toekomst een combinatie kan maken 

waarbij ik mijzelf twee à drie dagen kan inzetten voor 

RootzClothing.

Bart wil de inwoners van Arnhem nog 

meer met elkaar verbinden met zijn 

kledingmerk Rootz-Clothing

Interview
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Hoe zijn de ontwerpen voor de kledinglijn tot stand ge-

komen, ontwerp je die zelf of schakel je hier een ont-

werper voor in? En hoe ben je bij de drukkerijen waar-

mee je samenwerkt uitgekomen? De ontwerpen worden 

gemaakt door Leon, één van de compagnons waarmee 

we het concept voor RootzClothing destijds hebben be

dacht. Leon is inmiddels afgestudeerd als architect en 

werkt nog altijd samen met mij om nieuwe ontwerpen 

te maken. Het is leuk om te zien dat wij dezelfde passie 

hebben om een ontwerp echt tot leven te laten komen 

en dat terug te laten zien op kwalitatieve 100% Fair Wear 

truien, hoodies, Tshirts en tassen.

Het was een flink karwei om de juiste partijen te vinden 

om tot de eindproducten te komen die men nu in de 

webshop kan bestellen. Hierbij vond ik het ook erg be

langrijk om er lokale partijen bij te betrekken. Momen

teel werk ik met twee partijen samen hier in Arnhem die 

fantastische kwaliteit afleveren, namelijk de Arnhemse 

Borduur Centrale en Borduur & Opdruk Arnhem.

Heb je nog plannen voor uitbreiding? Komen er bij-

voorbeeld kledingstukken over alle Arnhemse wijken? 

En ga je nog andere kleding maken dan sweaters, shirts 

en tassen? Ja, zeker weten! Momenteel ben ik bezig met 

een ontwerp van Sonsbeek dat binnenkort ook in de 

webshop zal verschijnen. Het Sonsbeekontwerp lanceer 

ik als eerst op een Tshirt en hoodie. In principe zijn 

dat ook echt mijn corebusinessproducten. Daarnaast 

verkoop ik een basic collectie waarbij alleen mijn logo 

van RootzClothing op de kleding is geborduurd. Sons

beek is zeker niet het laatste ontwerp dat op de plan

ning staat. Via Instagram kun je helemaal uptodate 

blijven wat betreft nieuwe ontwikkelingen en designs 

van RootzClothing!

Er zijn talloze bedrijven en labels die zich op duurzame 

kledingproductie richten. Hoe ben je bij Fair Wear uit-

gekomen? Er is nadrukkelijk aandacht besteed aan het 

vinden van een juiste partij voor het inkopen van mijn 

kleding. Hierbij zijn er diverse criteria opgesteld waar 

de collectie aan moet voldoen en daarbij is duurzaam

heid een heel belangrijk punt. De gehele collectie van 

RootzClothing draagt het label van Fair Wear en be staat 

dus uit 100% gerecyclede en/of biologische stoffen. Ik 

vind het ook belangrijk dat je kunt herleiden waar de 

kleding die je draagt vandaan komt. Met het Fair Wear 

label kan ik dit dan ook uitleggen. Het label staat voor 

betere arbeidsomstandigheden in de kledingfabrieken, 

zonder kinderarbeid en eerlijke lonen voor de arbeiders.

https://www.instagram.com/rootz.clothing/
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Waar zie jij Rootz-Clothing over vijf jaar? Mijn doel is 

geslaagd als ik in Arnhem rondloop en mensen mijn col

lectie met trots zie dragen. Daarnaast is het ook echt wel 

een droom om een fysieke winkel te gaan runnen met 

een nog uitgebreidere collectie aan kleding en ontwer

pen. Het concept van RootzClothing is daarnaast zo in

gericht dat het in elk dorp of stad valt toe te passen. Zelf 

zou ik het erg tof vinden als ik juist de steden en dorpen 

die minder vaak in de belangstelling staan, kan voorzien 

van mooie ontwerpen. Mocht zoiets echt aanslaan dan 

zou een klein kantoor met daarbij een opslagruimte in 

Arnhem een geweldige volgende stap zijn, maar dat is 

vooralsnog allemaal toekomstmuziek.

Heb je nog tips voor jonge aankomende of startende 

ondernemers? De beste tip is om niet bang te zijn en het 

gewoon te doen. Uiteindelijk sta je altijd eenmaal vaker 

op dan dat je valt! Heb jij een idee? Schrijf het goed uit 

en vraag ook altijd om feedback in je eigen omgeving. 

Valt je idee in de smaak? Ga dan gelijk aan de slag! Zo

iets is natuurlijk behoorlijk eng, maar uiteindelijk is het 

een enorm leerzaam proces.

Beeld: © Rootz-Clothing

Tekst: Redactie Jongin Arnhem

Meer over Rootz-Clothing:
Website Rootz Clothing

Rootz Clothing op Instagram 

https://www.rootz-clothing.nl/
https://www.instagram.com/rootz.clothing/
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Vermaak

Deze maand in Wzine: “Positief in de Lockdown”. We 

kunnen allemaal wel bedenken waarom de lockdown 

niet leuk is, maar het leert ons ook om andere dingen 

te ontdekken. Vandaar dit thema. We hebben aan onze 

vrijwilligers gevraagd, waar werd jij blij van? Wat is jouw 

favoriete Youtube video? Vertel ons waarom jij hier zo 

blij van wordt. In dit Wzine delen de vrijwilligers waar zij 

blij van worden. Scan de QRcode en geniet.

 

Wat is jouw favoriete Youtube video? Deel je grappigste, 

leukste, tofste en meest indrukwekkende video’s met ons 

via onze instagram: @willemeen_arnhem

Unsplash

https://www.instagram.com/willemeen_arnhem/
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Eva Bernhard Ik kijk graag naar het kookkanaal van 

Diangxi Xiaoge, een jonge vrouw die met haar extended 

family op het platteland van Yunnan in het zuidwesten 

van China woont en op een traditionele manier ingre

diënten verzamelt en eten maakt. Ze heeft een joekel 

van een hond die Dawang heet en vaak in de video’s 

zit. Het is allemaal zeer rustgevend 

en esthetisch, en omdat ik de taal 

niet kan/hoef te verstaan is het 

perfect om bij in slaap te vallen.

 

 

 

 

 

^^ In dezelfde trant, Li Ziqi, maar dan uit Szechuan en 

ook met dingen als putten slaan en ovens bouwen en 

traditionele arts en crafts. Nog 

zwaarder op de aesthetics en 

ondertussen ruim 14 miljoen sub

scribers, echt heel fijn.

Matylda Lisiecka Ik ben absoluut verslaafd geworden 

aan dit channel. Die jongen heeft een oude miners town 

gekocht en is het aan het renoveren. Hij woont daar 

in zijn eentje met vier katten en drie geiten, exploreert 

de oude mines en de omgeving. 

Ik ben zo verliefd, dat ik daar een 

keer heen wil gaan als ik naar 

Amerika ga. Het is zelfs al af

gesproken met mijn Amerikaanse 

vriend haha.

En ook de channel “Absolute History”. Ze gaan in een 

gereconstrueerde farms wonen uit verschillende tijden: 

Middeleeuwen, Edwardian Times, Victorian en zo voort. 

Ze laten zien hoe mensen elke dag leefden, lol hadden, 

werkten. Er is zelfs een serie over 

het grootste archeologische ex

periment ter wereld: het bouwen 

van een middeleeuws kasteel 

met alleen tools van die tijd. Dit 

project gaat 25 jaar duren.

Oscar Budding Nu er Youtube premium in het huis 

houden bestaat, zit ik vaker op het medium en kijk graag 

naar restaureer filmpjes zonder 

commentaar en omdat ik zelf niet 

handig ben met dat gepriegel en 

kan daar heerlijk zen van worden…

 

 

 

 

Ik kijk ook graag naar SNL (Saturday Night Live) een 

iconisch sketchpolitiek satirisch programma in de USA 

met bekende gezichten. Wat mij betreft zijn de meest 

absurde, soms onbegrijpelijke sketches het beste, zoals 

talkshow uit Italië met Vinnie Videcci (1). SNL is het 

meest bekend van de persiflages van politieke leiders 

zoals Adam Baldwin als Trump (2).
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Nicole Cordewener De laatste tijd kijk ik weinig 

YouTube meer, maar ik werd altijd blij van het volgende 

filmpje (een Brit die door de voormalige Sovjet-Unie 

reist, op hele toffe plekken komt en locals ontmoet).

En van Geography Now (filmpjes per land).

Jasper Willemeen Deze filmpjes kunnen mij blij 

maken. Van de derde is de hele serie fijn.

Luke Verhoef Ik word heel gelukkig van de video’s en 

streams van deze guy, het is een enorme geek, die zijn 

liefde voor boeken deelt. Door hem heb ik een paar hele 

gave boeken series ontdekt. Hij 

deed laatst ook een interview met 

de schrijver van een van de tofste 

boeken, die ik het laatste jaar heb 

gelezen. 
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Ruud Jongin Arnhem Nog een aantal 

bijzondere/ interessante/ aparte kanalen!
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