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In april vorig jaar startte WZine met het uitbrengen 

van een heuse Willemeen “glossy” gemaakt door 

vrij willigers voor iedereen in Arnhem en omstreken. 

Dit deden we om taak-alternatieven te creëren na 

het stoppen van podiumactiviteiten zodat vrijwil-

ligers met net zoveel plezier aan de slag konden. De 

redactie had nooit verwacht dat het zo lang zou du-

ren, we zijn nu maar liefst dertien digitale uitgaven 

en twee papieren versies verder. De tweede papieren 

versie is het nummer over depressie onder jongeren 

en wordt verspreid onder scholen, bibliotheken, 

jongeren centra en de gemeente Arnhem.

Maar dan dit nummer! We gaan langzaam maar 

zeker naar de corona exit en het wordt een prach-

tige zomer. Steeds meer mensen worden ingeënt, 

we creëren groepsimmuniteit en langzaam begint 

Willemeen weer op te starten voor het publiek. 

Vrijwilligers kunnen hun podiumtaken weer op gaan 

pakken, de zon gaat schijnen, we krijgen meer bewe-

gingsvrijheid, de bijen bestuiven de lentebloesems 

en we gaan ademhalen na deze rottige tijd.

Veel leesplezier namens de hele redactie:

Oscar, Myrca, Ruben, Matylda (zonder H!), Ruud, 

JonginArnhem, Daphne, alle vrijwilligers van Wille-

meen en onze vormgever Anka.

Wil jij ook vrijwilliger worden en ben je tussen de 

15 en 26 jaar? Neem contact met ons op info@wil-

lemeen.nl en we spreken snel met je af. We heten je 

graag welkom in onze Willemeen familie!

Coverfoto en foto rechts: Jane Zijlstra

Een nieuwe lente en 
een nieuw geluid

Editie 
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Op het Gele Rijders Plein in Arnhem zat altijd een leuk 

stenenwinkeltje met een erg aardige eigenaar die een 

enorme collectie aan stenen heeft. Wij besloten hem te 

interviewen. Toen we contact met hem opnamen kwamen 

we erachter dat zijn winkel door Covid-19 helaas is ver-

plaatst naar zijn achtertuin op de Cattepoelseweg 215. 

We gingen bij hem langs met het doel om te achterhalen 

welke stenen het best bij de lente passen.

Het verhaal van Tjarko: Hoi Tjarko, leuk dat we 

hier mogen zijn! Helaas in je achtertuin in plaats van 

je winkeltje. Hoe komt dat? Dat klopt, we staan hier in 

mijn achtertuin. Mijn stenenwinkeltje is helaas gesloten 

in verband met Covid-19. Nu is dit mijn laatste optie, 

maar we blijven positief en gaan er het beste van maken. 

Ik hoop dat mensen met plezier langskomen in mijn 

achtertuin.

Wat vervelend voor je. We wensen je enorm veel succes! 

Voor nu hopen we dat jij ons wat meer kunt vertellen over 

stenen. Laten we gelijk beginnen met de eerste vraag. 

Het is natuurlijk weer lente en wij vroegen ons daarom 

af of er stenen zijn die een seizoensgebonden werking 

hebben? Je hebt natuurlijk altijd de sterrenbeeldstenen 

die bij een seizoen horen, maar ik wil niet zeggen dat 

die echt seizoensgebonden zijn. We zijn een ruwe winter 

Door: Ruben en Daphne
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doorgekomen en in zo’n periode kan ik bijvoorbeeld 

Tijgeroog aanraden. Dit is een algemene steen waar je 

veel kracht uit kan halen. Perfect om weer op gang te 

komen na de winter dus!

Het Tijgeroog is dus een steen die je veel kracht kan 

geven. Zijn er nog meer stenen die je aan zou raden 

in deze tijd? Ja dat klopt, ik zie dat jij zelf ook een 

Tijgeroog draagt, maar ik kan voelen dat je die niet hebt 

opgeladen. Dat kan ik straks wel even voor je doen, hij 

heeft hard voor je gewerkt. Daarnaast heb ik hier een 

Tripliet. De Tripliet is een hele krachtige heler en werkt 

voor alles wat los en vast zit.

En als je denkt aan het vrolijke en luchtige gevoel dat 

de lente met zich meebrengt, wat zou daar dan bij 

passen? De lente brengt de zon met zich mee dus dat 

is eigenlijk heel logisch, namelijk de Zonnensteen. Ik 

noem de Zonnensteen ook wel de blije energie uit India. 

Dit is een blijmakende en positieve steen die je weer 

laat stralen als de zon. Daarnaast heb je ook nog de 

Maansteen. Deze kan vrouwen helpen bij het omgaan 

met hormoonschommelingen.Wat is een persoonlijke 





Wat is een persoonlijke aanrader die het 

eigenlijk altijd goed doet? Er zijn er een 

heleboel natuurlijk. Heel veel Mensen 

onderschatten de kracht van het aarden 

dus kan een aardende steen vaak helpen. 

Hier heb ik bijvoorbeeld de Mokaiet uit 

Australië, een aardende steen. Mokaiet is 

eigenlijk de enige soort Jaspis die daar 

voorkomt, in het rood en in het geel. 

Hier heb ik ook nog een Malachiet uit de 

regio’s Zimbabwe en Zambia. Als laatste 

aardende steen heb ik een stuk versteend 

hout, die heeft niet alleen een aardende 

werking, maar laat je ook thuis voelen.

Zijn er in Nederland goede plekken om 

stenen te zoeken? Als je in Nederland 

wilt zoeken moet je naar het opgespoten 

strand bij Tweede Maasvlakte gaan. Daar 

vind je ook heel veel fossielen. Ik heb 

er laatst zelf nog wat leuke dingetjes 

gevonden!
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Extra tips voor het onderhouden van stenen:  
Je kunt stenen opladen in het licht van de volle maan, 

het liefst buiten, rechtstreeks in het licht. Het is voor de 

kracht van de steen het beste wanneer je dit elke maand 

doet. Je kunt de stenen ook reinigen. Dit doe je wanneer 

je eventuele negatieve energieën wilt weghalen uit de 

steen en er weer positieve energie in wilt stoppen. Dat 

werkt als volgt:

Als eerste steek je wierook aan. Vervolgens draai je 

met het wierookstokje cirkels om de steen heen, tegen 

de klok in. Hiermee haal je de negatieve energie uit 

de steen. Vervolgens draai je cirkels met de klok mee 

en denk je aan alle positieve dingen in je leven. Door 

dit te doen stop je weer positieve energie in de steen! 

Dankjewel Tjarko. Tijd voor ons om zelf even rond te 

kijken of we nog een mooie steen kunnen vinden! Als je 

zelf eens rond wilt kijken tussen de stenencollectie van 

Tjarko kun je telefonisch een afspraak met hem maken 

via 06-44377328
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Modellen: Jolene & Juliette 

Fotografie: Jane Zijlstra

dynamicfilm.nl
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We schrijven het jaar 1967, ook wel 

bekend als ‘The Summer of Love’. Dit 

iconische jaar wordt ook wel gezien als 

het toppunt van de hippiecultuur, waar 

muziek natuurlijk onlosmakelijk mee is 

verbonden. In dit stuk neem ik jullie mee 

langs mijn favoriete albums die in 1967 

het levenslicht zagen! Door Lucas.

The Summer 
of Love 
van 1967

Sgt Peppers Heart Club Band: We trappen af met 

een klassiek album waar je niet omheen kan, namelijk 

‘Sgt Peppers Heart Club Band’ van The Beatles. Dit al-

bum is enorm divers, beginnend met de bombastische 

openingstrack om daarna over te gaan naar een aantal 

lieve unieke nummers, waarna het bombastische weer 

even terugkomt in de track ‘Being For The Benefit of 

Mr. Kite!’ In 2018 is er een 

zeer fijne remaster van 

dit album uitgekomen 

waardoor dit nummer 

extra goed uit de verf 

komt. Richting het einde 

van het album keert het 

beginthema weer terug 

om daarna te eindigen 

met naar mijn idee één 

Foto: Unsplash
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van de beste nummers van 

The Beatles ooit: ‘A Day 

In The Live’. Kortom, een 

album dat zeker de moeite 

waard is om eens te gaan 

beluisteren. In hetzelfde 

jaar heeft de band ook een 

ander beluisterenswaardig 

album uitgebracht, namelijk 

‘Magical Mystery Tour’ met 

op de ene helft de albumtracks en op de andere helft 

prachtige singles zoals ‘Penny Lane’ en ‘Strawberry Hill’.

Voor wie een nieuwerwetse interpretatie van The Beatles 

wel kan waarderen: mash-up remixmaster Tom Caruana 

heeft veel samples van The Beatles verwerkt met de a 

capella raps van Wu Tang Clan op het album ‘Enter The 

Magical Mystery Chambers’.

Surrealistic Pillow: The Summer of Love wordt ook in 

één adem genoemd met de Amerikaanse rockband Jef-

ferson Airplane, want hun legendarische album Surreal-

istic Pillow werd 

op 1 februari 

1967 uitgebracht. 

Enkele van de 

superhits van 

dit album zoals 

‘White Rabbit’ 

en ‘Somebody 

To Love’ hoor je 

nog regelmatig 

langskomen op (alternatieve) 

radiostations en in films en 

series. Deze nummers zijn 

echt schoolvoorbeelden van 

de psychedelische rockmuziek 

uit de jaren ‘60. Ook komen 

deze nummers terug in de 

film ‘Fear and Loathing in Las 

Vegas’ die gebaseerd is op het 

gelijknamige boek van Hunter 

S. Thompson. Noemenswaardig om te vermelden bij 

dit album is dat de samples van de track ‘Today’ zijn 

gebruikt bij het nummer ‘Similak Child’ van hiphop duo 

Black Sheep.

Forever Changes: Het 

derde album van dit lijstje 

is weer totaal anders, want 

‘Forever Changes’ van de 

band Love laat zich wat meer 

tot de folk rock rekenen. Het 

album heeft soms een wat 

verdrietige ondertoon met de 

strijkers en de trompetten die 

er in voorkomen, maar naar 

mijn idee geven juist deze instrumenten het album meer 

kracht. Verder bevat het album prachtige samenzang. 

Geen zin om het hele album te checken? Luister dan wel 

even het openingsnummer ‘Alone Again Or’ en ‘Bummer 

In The Summer’. Wedden dat je de rest vanzelf ook wilt 

luisteren?
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Miles Smiles: In 1967 

is ook een zeer toffe 

jazzplaat uitgebracht: 

‘Miles Smiles’ van Miles 

Davis. Op dit moderne 

jazzalbum zoekt Davis 

de grenzen op van de 

zogenaamde postbob 

jazzstijl. Dit is echt een 

album voor iedereen 

die zich wil verdiepen 

in moderne jazzmuziek. Met zijn band bestaande uit: 

Herbie Hancock, Tony Williams, Ron Carter en Wayne 

Shorter maakte Miles Davis de lekker vrijzinnige jazzhits 

‘Footprints’ en ‘Freedom Jazz Dance’. Wat mij betreft 

echt een supervet album dat al vele kilometers op mijn 

draaitafel heeft afgelegd.

Safe As Milk: 1967 

was ook het jaar waarin 

Captain Beefheart het 

album ‘Safe As Milk’ 

uitbracht. Een vette 

bandnaam en een vet 

album, wat wil een 

muziekliefhebber nog 

meer? Deze regelrechte 

rockklassieker knalt je 

woonkamer in met tracks als ‘Zig Zag Wanderer’ en ‘Elec-

tricity’ en bevat naast dikke baslijnen ook fijne invloeden 

vanuit de psychedelische rockhoek.

The Velvet Under-
ground & Nico: Ik 

sluit af met een van de 

belangrijkste releases 

uit 1967, namelijk ‘The 

Velvet Underground 

& Nico’. Dit inventieve 

album is geproduceerd 

door Andy Warhol, die 

eveneens het ontwerp 

van de iconische 

albumhoes voor zijn rekening nam. Nummers als ‘I’m 

Waiting For My Man’ en ‘Heroin’ staan in schril contrast 

met de vibe van ‘The Summer Of Love’, maar met zijn 

unieke sound en dito teksten heeft dit album als in-

spiratiebron voor tal van artiesten gediend, waaronder 

Modern Lovers, The Jesus and the Mary Chain en het 

solowerk van Lou Reed.

Er is in 1967 zoveel toffe muziek uitgekomen dat dit 

lijstje amper toereikend is. Wat te denken van de eerste 

albums van Jimi Hendrix, David Bowie, Pink Floyd en 

Harry Nilsson? Wat een jaar!

Foto: Unsplash
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Bloemen 
&bijen 
Foto’s: Ruben Lammerts

Bloemen: Waarom geven mensen bloemen aan elkaar? 

Vroeger werden bloemen voornamelijk gebruikt als ge-

neesmiddel, om te eten en als parfum. We weten zeker 

dat mensen vanaf de 17e eeuw bloemen aan elkaar gaven. 

Er zijn wel bloemen gevonden in het oude Egypte, maar 

waar ze toen voor gebruikt werden, is onbekend. Een 

bloem werd vroeger ook gebruikt als een soort symbool. 

Zo hadden de Vikingen vaak een Roos als symbool en 

wordt er in mythologieën en legenden vaak gesproken 

over bloemen. Daarnaast hadden mensen vroeger nog 

niet te mogelijkheden om zelf kleurstoffen te maken, de 

enige producten met kleur waren bloemen en enkele 

soorten vruchten. Zo hebben bloemen een eigen bete-

kenis gekregen, waaronder liefde, vriendschap, sterkte of 

een afscheid.   

Door het geven van bloemen kan je iemand iets laten 

weten zonder woorden te gebruiken. Elke bloemsoort 

heeft een eigen symbolische betekenis. Zo kan je een 

gevoel aan iemand overbrengen en ze zorgen voor sfeer 

in huis. 

Bloemen symboliseren een bericht of boodschap. Wan-

neer je iemand die ziek is bloemen geeft, dan wens je 

deze persoon daar beterschap mee. Zo zijn er voor allerlei 

verschillende gelegenheden passende bloemen!
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Wist je dat? Millennials meer negatieve associaties 

hebben bij het geven van bloemen dan generatie X? Ze 

vinden bloemen te duur, ze vergaan en ze vinden het 

vaak niet uniek. Ze geven mensen in hun omgeving veel 

liever een flesje wijn of een lekker biertje cadeau.

Volgens een Franse studie van Université Bretagne Sud 

word je als man eerder opgepikt tijdens het liften als je 

bloemen bij je hebt. Volgens de onderzoekers komt dat 

omdat wij bloemen associëren met positieve emoties. 

In het begin van de 18e eeuw is de bloementaal ont-

staan, vanaf dat moment werd er aan elke bloem een 

symbolische betekenis gegeven.

Bijen nuttig of lastig? Het menselijk leven op aarde 

zal langzaam uitsterven als er geen bijen meer zouden 

zijn. Dit komt doordat er aanzienlijk minder kruisbe-

stuiving plaats zal vinden. Bijen worden ook wel super-

bestuivers genoemd. Zonder de honingbijen zouden 

planten veel minder vruchten geven en zo zou het hele 

ecosysteem verloren gaan. 

Bijen kunnen ook lastig zijn, zeker als je daarvoor al-

lergisch bent. Een steek van een bij geeft bij iedereen 

klachten zoals zwelling, roodheid, pijn en jeuk. Bij een 

allergische reactie is er een meer uitgebreidere reactie. 

Door de bijensteek zorgt de vrijgekomen histamine voor 

het verwijden van de bloedvaten waardoor de bloeddruk 

daalt en het gif zich sneller door het lichaam kan ver-

spreiden. Daarnaast kan het ook gebeuren dat diverse 

spieren samenknijpen, waardoor er o.a. kortademigheid 

kan ontstaan. Mensen die dergelijke heftige reacties 

krijgen, hebben vaak een epipen bij zich om het gif te 

neutraliseren. Echter is de kans dat je gestoken wordt 

door een bij vele malen kleiner dan dat je gestoken kunt 

worden door een wesp. Bijen overlijden vrij snel na het 

steken van een mens.

Maak je tuin bijvriendelijk! Er zijn een aantal 

plantjes waar bijen van houden, zoals Guldenroede, 

Damastbloem, Woltijm, Marjolein, Knoopkruid en Ruig 

Klokje. Het mooiste is natuurlijk een grote diversiteit 

aan bloemen. Daarnaast houden bijen van warmte en 

beschutting. In een echt bijvriendelijke tuin hebben 

bijen de mogelijkheid om te nestelen. Dat kan al door 

een bijenhotel op te hangen. Hiermee geef je wilde bijen 

een plek om hun eitjes te leggen of kunnen ze over-

winteren. Bijen hebben het vooral moeilijk in augustus/ 

september, want dan zijn de meeste bloeiende planten 

uitgebloeid. Ze hebben de suikers van de bloemen nodig 

om hun jongen te laten groeien. 

Meer informatie over de bijencrisis: Omdat bijen 

zo belangrijk zijn voor het ecosysteem zijn hier twee hele 

interessante documentaires over bijen, waarom het zo 

slecht met ze gaat en wat de gevolgen hiervan zijn. 

More Than Honey van Markus Imhoof

The Solitary Bees van Team Candiru
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Wist je dat? 

Bijen zorgen voor verstuiving, erg han-

dig dus voor als je een moestuintje 

hebt!

Bij 80% van het groente en fruit dat in 

de supermarkt ligt zijn bijen betrokken 

bij de bestuiving.

Als bijen erg druk bezig zijn met zoe-

men en vliegen zit er onweer in de 

lucht. 

Voor Iedere kilo honing moet een bij 

tussen de 40.000 tot 60.000 vluch-

ten maken, waarbij een gemiddelde 

vlucht ongeveer 2,2 kilometer lang 

is. Dit betekent dat één bij meer dan 

twee keer de wereld rond zou moeten 

vliegen om één kilo honing te maken. 

Als de temperatuur buiten lager is 

dan 8 graden kruipen de bijen dicht 

bij elkaar en komen dan tot een tem-

peratuur van wel 20 graden.

Een bijenkoningin kan wel 5 jaar oud 

worden.
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Een aantal 
betekenissen 
van bloemen:

Madeliefjes: Maagdelijkheid of reinheid

Rozen: Liefde, genegenheid, geluk en vreugde

Alstroemeria: Elk blaadje van deze bloem heeft 

een eigen betekenis. Ze staan voor begrip, humor, 

geduld, medeleven, daadkracht en respect. 

Zonnebloem: Kracht, bewondering en loyaliteit 

Narcis: Staat voor ijdelheid en zelfzucht. In het oos-

ten staat deze bloem ook nog voor treurige liefde.

Boterbloem: Rijkdom, kinderlijkheid

Hyacint: Vrede, schoonheid en trots

Oranje bloesem: Vruchtbaarheid

Viool: Vertrouwen
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Foto: Unsplash
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The first time: Een van de eerste gevallen van co-

pulatie (seks waarbij een penis in een vagina gaat) bij 

gewervelde dieren was zo’n 385 miljoen jaar geleden bij 

de Microbrachius Dicki. Deze uitgestorven, Schotse vis-

sensoort bevruchtte de eitjes intern, dus op een volledig 

andere manier dan de huidige vissen! Dit werd ontdekt 

door het onderzoeken van de fossielen van deze vis. 

Tijdens het onderzoeken hiervan vonden ze een klein 

bot met daaraan nog een hol, L-vormig bot. Een hol 

bot, zoals in dit geval, heet een “clasper”, een primitief 

geslachtsorgaan. Deze waren al eerder gevonden bij 

haaien en roggen, maar de Microbrachius Dicki bleek 

hun toch vele jaren voor te zijn. Door de L-vorm van het 

bot konden ze ook makkelijk achterhalen hoe seks bij 

deze gewervelden eruit heeft gezien, namelijk zijdelings. 

Of zoals in het artikel over het onderzoek staat vermeld: 

“Square-Dance Style”.

A kink in history: Maar dan ook écht kinks! Achter veel 

kinks zit namelijk een enorme geschiedenis. Hiervoor 

zijn wij de boeken ingedoken en hebben wij de leukste 

feitjes rondom kinks voor jullie verzameld. 

Volgens het boekje: De ‘Kama Sutra’ is geschreven tus-

sen de eerste en zesde eeuw na Chr. Het boek is dus al 

minstens 1400 jaar oud! In dit boek staat onder andere 

informatie over trio’s, BDSM en zes hoofdstukken over 

de cultuur van het verleiden en het terugkrijgen van 

verlangen binnen koppels. 

Normaal metaal: Het nemen van een geslachtspiercing 

is voor het eerst benoemd in de ‘Kama Sutra’. Een Prins 

Albert is dus eigenlijk deel van een eeuwenoud ritueel! 

Tepelpiercings waren daarentegen wat later en waren 

in de 14de eeuw, in het Victoriaanse Engeland, juist een 

fashion statement. Daarnaast worden tepelpiercings ook 

vaak gebruikt voor het corrigeren of oprekken van de 

tepels en kan het de tepels gevoeliger maken. Dat kan 

ook weer bijdragen aan het ervaren van genot.

Een tijdlijn van seksspeeltjes: Archeologen hebben in 

het zuiden van Duitsland een 28.000 jaar oude dildo 

gevonden. Hij was welgeteld 20 cm en was gemaakt van 

steen. 

In 2010 is er in Zweden een dildo gevonden die is ge-

maakt tussen 4000 en 6000 voor Chr. Dit exemplaar is 

10 cm en gemaakt van edelhertengewei…

In het oude Griekenland werd vroeger soms een soort 

brood gevormd tot dildo en zelfs gebruikt!

In China was het rond de zesde eeuw normaal voor 

vrouwen om op hetzelfde geslacht te vallen. Uit deze 

tijd zijn er ook dubbelzijdige dildo’s gevonden van hout, 

ivoor of zelfs van marmer.

Aan het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e 

eeuw werden vibrators gebruikt voor het behandelen 

van ‘female hysteria’. Deze diagnose werd gesteld bij 

vrouwen die symptomen hadden als angst, kortademig 

zijn, flauwvallen, seksuele lust, slapeloosheid, irritatie 

of minder behoefte aan voedsel of seks; eigenlijk voor 

alles dus. Het gebruik van de vibrator werd gedaan 

door de behandelaar die de vibrator zou gebruiken om 

een orgasme op te wekken, waardoor de ‘hysterie’ zou 

afnemen.
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Bij seks hoort natuurlijk 

ook ‘het erover hebben’. 

Met die gedachte hebben 

we een oproep gedaan 

aan onze vrijwilligers, 

stagiaires en jongeren-

werkers om anoniem hun 

gekste/grappigste/leuk-

ste/apartste seksverhaal 

te delen. 

“Seks terwijl de kakkerlak-

ken over het hoofdeind 

van het bed kropen.”

“Om drie uur ’s nachts op 

de motorkap van de auto 

van de buurman.”

“Mijn gekste seks locatie 

was in PonyparkCity.”

“Wakker worden op een 

balkon met bovenop mij 

een zeer corpulent mens-

persoon.”

“Na een avondwandeling 

zijn we het terrein van 

Thomas a Kempis op-

geslopen en hebben we 

tegen een hek seks ge-

had.”

“In de tuin en de buren 

waren ook in de tuin.”

“Geen.”

Foto: Unsplash
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Ruben: Lowlander IPA. 

Heerlijk fris met een 

bittere nasmaak, een 

tropisch gevoel en 6% 

alcohol.

Kyra: IJwit & Lowlander 

White Ale. IJwit is een 

heerlijk gekruid biertje 

van Brouwerij ‘t IJ uit 

Amsterdam en bevat 6,5% 

alcohol. En dan heb je nog Lowlander White Ale. Ik 

vind dit hele frisse biertjes, dus lekker voor op het 

terras of in het park of ... 

eigenlijk altijd wel! Er zit 

5% alcohol in dit biertje.

Jasper: Lupulus Tripel. Ik 

raad niemand dit biertje 

aan, want ik wil hem lie-

ver zelf opdrinken. In dit 

biertje zit 8,5%.

De beste 
parkbiertjes
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Luke: Gaia & Mannen-

liefde van Oedipus. Gaia 

is een stevige IPA die per-

fect past bij een zomerse 

avond in het park. Dit 

biertje bevat 7% alcohol. 

Mannenliefde is net als 

Gaia een biertje van Oe-

dipus. Dit biertje is een 

Saison met citroengras, 

een beetje szechuan peper en korianderzaad, dus 

het is een hele frisse funky Saison! Dit lekkere biertje 

bevat 6,5% alcohol.

Oscar: Jopen Mooie Nel. 

Tropische smaken van de 

juiste Hop meets Bitter-

zoet. Het ultieme biertje 

voor bij een barbecue in 

het park! Dit biertje bevat 

6,5% alcohol.

Rik: Brewdog Elvis Juice 

& Hazy Jane. Brewdog El-

vis Juice is een fris biertje 

met grapefruit en bevat 

6,5% alcohol, Hazy Jane is 

een Haze IPA, dus het is 

vrij troebel bier. Het is een 

hele toegankelijke IPA met 

7,2% alcohol. De brouwers 

gebruiken precies de juiste hopsoorten wat dit tot 

een lekker fris biertje maakt.

Eva & Rogier: De Klok is 

het beste pilsje voor een 

dagje in het park en heeft 

ook nog eens een hele mooie 

prijs-kwaliteitverhouding. De 

heerlijke smaken van dit pils-

je met 4,8% alcohol komen 

pas echt naar boven als je ‘m 

op kamertemperatuur drinkt.

Julia: Lowlander Islander 

Tropical Ale: een licht zomers 

fruitig biertje met een alco-

holpercentage van 3,8%.

Myrca: Delirium Tremens: 

een lekker fris blond biertje 

voor een mooie zomerse dag 

in het park! Dit biertje bevat 

8,5% alcohol.

Mane: Brouwerij ‘t IJ Session 

IPA: een heerlijk fris biertje 

met toch veel smaak, het 

is niet per se nodig om dit 

biertje in te schenken in een 

glas, dus ideaal voor in het 

park! In dit biertje zit 4% 

alcohol.
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Slaapkamers en studentenkamers zijn vaak interessant, 

persoonlijk en bevatten een eigen verhaal. Jongin 

Arnhem is hier erg benieuwd naar! Voor de artikelenreeks 

‘De kamer van’ gaan we langs bij Arnhemse jongeren 

en nemen we een kijkje in hun kamer, studio, (anti)

kraakpand of appartement. Deze keer nemen we een 

kijkje in de kamer van Anne in het centrum van Arnhem.

De kamer
van Anne (23)

https://jonginarnhem.nl/?s=kamer+van
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Anne’s zoektocht: Ik heb mijn kamer via de Facebook-

groep ‘Arnhem kamer te huur‘ gevonden. Ik reageerde 

snel op de advertentie en werd later uitgenodigd voor 

een hospiteeravond. Na de hospiteeravond kreeg ik het 

bericht dat ik de kamer had gekregen. Ik denk dat het 

belangrijkste is om op veel dingen te reageren als je op 

zoek bent naar een kamer, zo heb je meer kans. Ik woon 

hier nu iets meer dan twee en een half jaar. Hier wonen 

bevalt mij erg goed, ik heb hele leuke huisgenootjes 

en chille huisbaas. Het fijnste aan mijn kamer vind ik 

de lichtinval door de grote ramen. Ook dat mijn kamer 

twee aparte ruimtes heeft (een woonkamer en een 

slaapkamer). Ik woon hier samen met vijf meiden en 

mijn kat Leo. 

Mijn grootste inspiratiebron voor het inrichten van mijn 

kamer is mijn moeder. Net als ik houdt mijn moeder 

van een beetje een chaotisch huis met veel spulletjes, 

kleur en planten. Mijn hoeveelheid aan planten komt wel 

echt doordat ik werk bij de Dille & Kamille. Toen ik ging 

verhuizen kreeg ik van mijn oma een budget om spul-

len voor mijn huis te kopen. Toen ben ik meteen naar 

de IKEA gegaan en heb daar al mijn meubilair gekocht. 

Achteraf heb ik daar een beetje spijt van, want ik kwam 

er wat later toch achter dat ik niet van de standaard IKEA 

meubels houd. Ik vind tweedehands spullen gewoon een 

stuk leuker. Toen ik in mijn kamer kwam was alles al 

erg netjes afgewerkt, ik hoefde alleen de muren maar 

te verven. De kleur die eerst op de muren zat was niet 

helemaal mijn stijl.

Een borg heb ik gelukkig niet hoeven te betalen. De 

hoogste kosten die ik had waren mijn meubels. Ik moest 

natuurlijk een nieuw en compleet interieur hebben voor 

mijn kamer. In het begin moest ik wel een beetje wennen 

aan het op mezelf wonen en alles wat daarbij komt 

kijken, zoals zelf al je boodschappen doen. Ik ben snel 

gewend geraakt aan het op mezelf wonen en ben erg 

blij dat ik mijn eigen plekje heb gevonden! Ik hoop nog 

wel een tijdje hier te wonen. In ieder geval zolang ik nog 

wil studeren. Ik hoop nog lang samen te kunnen wonen 

met mijn lieve huisgenootjes en natuurlijk mijn kat Leo!

https://www.facebook.com/groups/kamerarnhem/
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Jouw stekkie showen op Jongin Arnhem? Heb jij 

ook een mooie/leuke/interessante/speciale/ bijzonde-

re/oersaaie kamer die je wilt laten zien? Jongin Arnhem 

komt dan graag bij je op bezoek! Neem contact met ons 

op voor meer informatie.

Handige informatie over op jezelf wonen: Ga jij 

op jezelf wonen? In het artikel Uit huis, op kamers vind 

je allerlei handige informatie. Woon je al op jezelf en 

ben je benieuwd of je niet te veel huur betaalt voor je 

woonruimte? Doe dan eens een huurcheck!

https://jonginarnhem.nl/contact/
https://jonginarnhem.nl/hulp-info/werk-geld-wonen/uit-huis-op-kamers-2/
https://jonginarnhem.nl/lifestyle/betaal-jij-te-veel-huur-voor-je-studentenkamer/
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Iedere week schrijft vrijwilliger Maarten Vermeulen over 

zijn werk als Coördinerend Begeleider in een gezinsver-

vangend tehuis voor verstandelijk gehandicapten.

Maarten Vermeulen

Column
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Lente! Het is eindelijk zover, lente en de versoepelingen 

van de maatregelen! Het was een behoorlijk lange zit, 

maar vanaf 28 april zijn de eerste versoepelingen een 

feit en kunnen we allemaal weer iets meer gaan leven 

met elkaar.

Dat geldt ook voor de Willemeen gelukkig. Naast de 

corona-proof activiteiten die enthousiast worden geor-

ganiseerd, zijn er wat nieuwe dingen mogelijk. In de 

wandelgangen hoorde ik al dat er misschien een Wil-

lemeen-terras aan zit te komen bij lekker weer, en ik 

heb ook van horen zeggen dat we het EK voetbal gaan 

uitzenden (als corona dat toelaat).

Dat zijn berichten waar ik zelf erg vrolijk van word, 

hopelijk komen de andere versoepelingen snel op gang 

en kunnen we straks ook weer binnen sporten en gaan er 

weer concerten plaatsvinden in Willemeen. Want jongens 

en meisjes, wat kijk ik uit naar een zaal vol bezweet pu-

bliek die de Willemeen als vanouds op zijn grondvesten 

doet schudden. Ik kijk nu zelfs met weemoed terug naar 

de feestjes in de bovenzaal terwijl het buiten 30 graden 

is. Volgens mij is de temperatuur in de zaal dan 40 gra-

den ofzo, maar zelfs dat begin ik te missen.

De hordes mensen waar je langs moet bij een 

uitverkochte show die buiten staan te roken, het uit-

glijden over het bier dat in de zaal is geknoeid, de oude 

metalen trap naar de bovenzaal die besmeurd is met 

stickers (en af en toe een flensje kots), de leuke vrijwil-

ligers die met een glimlach je biertje voor je tappen. Ik 

mis het allemaal! En hoe dichter we bij de versoepe-

lingen komen, hoe meer ik al dit soort dingen begin te 

missen.

De laatste loodjes zijn het zwaarst en dat geldt ook 

voor deze lockdown. Gelukkig kan ook over een korte 

tijd iedereen die dat wil een vaccinatie krijgen en ik zou 

iedereen willen aanmoedigen om dat vooral te gaan 

doen. Ondergetekende heeft een maand geleden zijn 

eerste vaccinatie gehaald (met het beruchte AstraZe-

neca-vaccin) en los van twee uurtjes milde bijwerkingen 

van de prik zelf, heb ik nergens last van gehad! Het geeft 

mij een veilig gevoel dat ik in ieder geval niet meer het 

corona-virus kan krijgen of er ziek van kan worden. Na-

tuurlijk is dit voor een ieder om dat zelf te bepalen, maar 

het helpt enorm om weer terug naar normaal te gaan 

als iedereen z’n prikkie haalt!



The Acorn - 

Crooked Legs (2013)

Dit is hoe ik me voorstel dat het klinkt om 

een warme lentenacht in de bossen door 

te brengen. Een hoopvol nummer dat uit-

kijkt naar een nieuw begin, in de geest van 

het jaargetijde. 

G. Love & Special Sauce - 

Cold Beverage (1994)

Lente betekent ook terrasseizoen! Pare-

lende glazen, tinkelende ijsblokjes, en dit 

relaxte, blues-y nummer van alt-hiphop-

pers G. Love & Special Sauce. 

Pleelist
Hoe ziet een ideale lentedag eruit voor jou? Rustig wakker worden in de eerste voor-

zichtige zonnestralen, ‘s middags een drankje op het terras, ‘s avonds een bijzondere 

ontmoeting met een vreemde en als afsluiter lekker tanzen (wel buiten, want meer 

coronaproof). God, ik ben er aan toe. - Door Eva.



35

Slagmålsklubben - Malmö 

Beach Night Party  (2007)

Slagmålsklubben is een letterlijke, komische 

Zweedse vertaling van de titel van ‘Fight Club’, het 

beroemde boek van Chuck Palahniuk. Hoewel dit 

nummer volledig instrumentaal is, vind ik hier ook 

een hoop humor uitspreken, ik wil naar dit feestje!

Two Door Cinema Club -  

Cigarettes in the Theatre (2010) 

Ik krijg altijd zin om te dansen door de puntige, 

catchy indierock van Two Door Cinema Club. Maar 

als achtergrond voor de spanning van een toeval-

lige ontmoeting met een knappe onbekende na een 

avond uit werkt het ook prima.

Fleet Foxes -  

English House (2008)

De uit Seattle afkomstige Fleet Foxes staan be kend 

om hun zonnige, meerstemmige indie folk. English 

House is een perfect voorbeeld. Wakker worden in 

de zon met het gras onder je blote voeten, heerlijk.



Cadeau 
ideeën voor 
Moederdag!  

Zondag 9 mei is het weer zover, 

Moederdag! Niet vergeten zoals vorig 

jaar hé… Er zijn enorm veel verschil-

lende moeders op deze wereld en de 

kans is groot dat ook jouw moeder 

wel een beetje in een bepaald hokje 

past. Met deze guide geven wij leuke 

tips voor een cadeau passend bij de 

soort moeder die jij hebt!

Foto: Unsplash
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De ecomama: GroenLinks of Partij van de Dieren, 

 sojaburgers en wijdvallende felgekleurde Fairtrade-outfits 

en standaard een paar stevige wandelsandalen aan de 

voeten. En natuurlijk jaarlijks op fietsvakantie, want de 

auto en het vliegtuig zijn te milieuvervuilend. Maak kennis 

met de ‘ecomama’. Deze mama vindt het milieu ontzettend 

belangrijk. Soms wordt het wel een beetje teveel van het 

goede als je voor de vierde keer deze week onbespoten 

spruitjes en een sojaburger krijgt voorgeschoteld.

Cadeautip: Misschien een beetje voor de hand liggend 

maar deze mama ontvangt het liefst een zelfgemaakt 

creatief en antroposofisch verantwoord cadeautje. Ben je 

niet zo’n fröbelheld? Dan is een bamboe tandenborstel of 

een kleurboek vol mandala’s een prima idee. Of juist een 

nieuw kamerplantje, bijvoorbeeld een mooie Sansevieria. 

Bonuspunten scoor je bij de ecomama als je het planten-

stekje zelf hebt opgekweekt met huisgemaakte compost! 

De workaholic mom: Deze moeder heeft in haar ene 

hand haar smartphone en in de andere hand haar kind 

terwijl ze via haar Bluetooth-headset loopt te vergaderen. 

Ze checkt haar mail dwangmatig, leeft bijna van meeting 

naar meeting en blijft vaak nog dat ene uurtje langer op 

kantoor. Deze mama werkt eigenlijk nét iets te veel en 

weet dit ook van zichzelf. De kinderen hebben prioriteit, 

maar haar werk is bijna net zo belangrijk!

Cadeautip: Voor deze mama zou het perfecte cadeau een 

relaxdagje zijn, bijvoorbeeld een massage of een dagje 

naar een spa. Al dan niet in combinatie met een jointje 

of zelfgebakken spacecake (if she’s up for it).
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De bakfietsmoeder: Dit is de moeder die de straten onveilig 

maakt met haar elektrische bakfiets, gevuld met drie boodschappen-

tassen, twee koters en soms ook de hond. De bakfietsmoeder woont 

in de Burgemeesterswijk, haar ‘kids’ hebben een samengestelde 

naam en zitten al hun hele leven tegen wil en dank op hockey.

Cadeautip: Aangezien deze mama het liefst op haar peperdure 

bakfietsgevaarte door de straten rijdt, vindt ze autorijden maar 

eng. Ze is het inmiddels bijna verleerd, ook al heeft ze wel een Mini 

op de oprit staan. Daarom mogen die driving skills wel weer een 

beetje worden opgefrist. Een slipcursus is een geweldig cadeau 

voor deze moeder! 

De overbezorgde mama: ‘Niet te laat thuis zijn! App me als je 

je er bent en laat weten hoe laat je terug bent, niet vergeten hé!’ 

Maakt jouw moeder zich te vaak druk over de normaalste dingen? 

Dan heb je een overbezorgde moeder. Dit is stressvol, zowel voor 

haar als voor jou, maar ze bedoelt het allemaal wel goed natuurlijk! 

Cadeautip: Doe een spannende activiteit met je moeder, bijvoor-

beeld een escaperoom, dropping of een verrassingsuitje waarop ze 

zich totaal niet kan voorbereiden. Kan ze direct zien hoe zelfstandig 

en verantwoordelijk je bent! Als je het echt bont wilt maken, kun je 

haar (en jezelf) een flinke adrenalinekick bezorgen door met haar 

te gaan skydiven. Je moeder durft dit vast wel, maar jij?

De chaotische mama: ‘Shit ik heb zo meteen een vergadering 

maar ik moet de kids ook nog ophalen van de BSO, kunnen we de 

afspraak misschien verzetten?’, is iets wat je deze soort moeder 

bijna dagelijks hoort zeggen. De gymkleding of de broodtrommel 

voor de kinderen wordt door alle drukte ook regelmatig vergeten. 

‘Go with the flow’ is haar levensmotto, maar echt goed ‘flowen’ doet 

het nooit. Wel is ze lekker spontaan en gezellig.

Cadeautip: Voor deze mama zou het perfecte cadeau een relaxdagje 

zijn, bijvoorbeeld een massage of een dagje naar een spa. Al dan 

niet in combinatie met een jointje of zelfgebakken spacecake (if 

she’s up for it).
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Foto: Unsplash



40

De kleurplaat hiernaast is 
gemaakt door Matylda. Je 
kunt deze uitprinten en in-
kleuren voor moederdag!

Foto: Ruben Lammerts
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