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In deze tijden van corona en verplicht je tijd thuis doorbrengen, versturen 

we je regelmatig een WZINE. De eerste editie is goed ontvangen en 

daarom heb je hier alweer de tweede editie voor je! We willen met onze 

WZINE vrijwilligers op de hoogte houden, aan het werk zetten en de 

bezoekers van Willemeen laten zien wat Willemeen in crisistijden doet. 

Nogmaals: vrijwilligers kunnen altijd je eigen jongerenwerker bereiken 

Je kan Oscar bereiken door te appen of te bellen. Dit kan om iedere reden 

(rechtsbijstand via Rijnstad, ideeën, hart luchten, etc.) Lucas is iedere 

woensdag bereikbaar voor hetzelfde. 

Het kan zijn dat we later contact met je opnemen, laat in ieder geval een 

boodschap achter. 

Oscar is te bereiken op: 06 114 841 28. 

Lucas is te bereiken op: 06 431 525 58.  

• Je kunt ook contact zoeken met andere vrijwilligers in de app groep of  

 in onze Facebook groep.

•  Ben je opzoek naar een “goed” gesprek of wil je wel weer eens wat   

 andere mensen horen. kom dan gezellig even langs bij DISCORD.   

 Daar zijn een aantal kamers te vinden waar je even met je mede   

 vrijwilligers kunt praten. Zie het als aanvulling op alle social-media die 

 we al hebben.

HEEL VEEL LEESPLEZIER!

Team WZINE

Intro

https://discordapp.com/invite/b3E7qsB?fbclid=IwAR2_vUB34RBkrEX9kwsvaLl56S_rQYRXfwPcMmd02Mtnzb6HRCn4lh7Bqrc
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Ik werk op het moment zoveel mogelijk vanuit de achterkamer. Op 

de slaapkamer is het wel rustiger maar te koud. Nu moet ik vaak 

schakelen tussen thuisles geven aan mijn zoontje, videobellen voor 

school of werk en tussendoor het huishouden doen.   

Het is allemaal wel te doen, maar ik mis het werken in Willemeen 

en de mensen van Willemeen wel heel veel. Digitaal en op afstand 

is leuk voor erbij, maar zeker geen volwaardige vervanging voor 

samen aan de slag zijn aan het Willemsplein 1.

Ook je thuiswerkplek delen? Stuur een foto en verhaaltje over je thuiswerkplek naar redactie@willemeen.nl.

Martijn

De thuiswerkplek van... 

Martijn, eindbaas bij   
Willemeen
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Beste live acts W1:

Atra Vetosus; ik kende de band helemaal niet 

maar werd totaal weggeblazen door hun slepende 

songs. Six Feet Under; dit was denk ik de show 

waarbij ik het gevoel had voor het eerst echt mijn 

stempel gedrukt te hebben op Willemeen. Ancient 

Bards (2016); het blijft héél bijzonder om een show 

te kunnen organiseren van een band die je zelf 

tegek vind. Overigens heb ik heel veel vette shows 

door toeval gewoon gemist: Beastmilk, Unleash 

The Archers, Chelsea Wolfe, The Ghost Inside

Favoriete serie(s) op dit moment?
Unorthodox, Messiah, Homeland

Favoriete song:
Anathema - A Dying Wish

Beste artiest:
Maciej Kowalski (drummer Mgla)

Beste band:
Anathema (met name ten tijde van Alternative 4, 

Judgement)

Kunst?
Jugendstil; Surrealisme

Favo films:
Apocalypse Now, The French Connection, First 

Blood

Favoriete stad / land:  
Freiburg (Duitsland)

Boek dat je nu leest:
M. Zoon van de Eeuw - Antonio Scurati

YouTube tips:
Anton Mussert, Gehaat en Veracht

Guilty pleasure:  
Lady - Lionell Richie

Onhebbelijkheden:  
Kribbig wanneer ik stressig ben

Ancient Bards, 23-10-2016, Willemeen Arnhem
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Jezelf zien te vermaken 

De bewoners op mijn werk zijn nu al 3 weken op “lockdown”. Waar ze 

eerste week eigenlijk ook stiekem wel een beetje leuk vonden, want 

wie er nu niet een weekje vrij, merk je in de 2e en 3e week dat sommige 

bewoners toch wel wat meer moeite hebben om zichzelf te vermaken. Ze 

mogen tenslotte alleen de deur uit voor een (kleine) wandeling, ze mogen 

niet naar de supermarkt of de drogist. 

Iedere twee weken schrijft vrijwilliger Maarten 

Vermeulen over zijn werk als Coördinerend 

Begeleider in een gezinsvervangend tehuis 

voor verstandelijk gehandicapten.

Column: Jezelf zien 
te vermaken

“Zelf ben ik zo brutaal om af en toe eens wat vaste 

werkzaamheden aan de kant te schuiven en om wat leuks te 

gaan doen met de bewoners. Vorige week heb ik een heuse bingo 

georganiseerd bij ons en dat was een groot succes.”
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Tafel met spulletjes

Dus zijn ze aangewezen op ons als begeleiding 

maar ook vooral op zichzelf. Wij als locatie krijgen 

gelukkig nu ondersteuning van collega’s die 

normaliter werken op dagbestedingslocaties die 

nu gesloten. Deze collega’s doen binnenshuis 

activiteiten samen met onze bewoners, zoals 

armbandjes maken, dromenvangers knutselen en 

nog meer van dat soort dingen. Dat is fijn, want 

mijn eigen werkzaamheden gaan gewoon door, nu 

er ook nog eens op iedere moment van de dag 24 

bewoners thuis zijn die allemaal begeleid moeten 

worden, heb ik nu al weken veel meer werk dan ik 

eigenlijk aan kan. Dus de ondersteuning is fijn.

Zelf ben ik zo brutaal om af en toe eens wat vaste 

werkzaamheden aan de kant te schuiven en om 

wat leuks te gaan doen met de bewoners. Vorige 

week heb ik een heuse bingo georganiseerd bij ons 

en dat was een groot succes. Een andere collega 

heeft in onze gemeenschappelijke woonkamer 

een hele tafel ingedeeld met allemaal spelletjes, 

knutselspullen, dvd’s en nog meer spullen die onze 

bewoners gewoon mogen pakken om iets leuks 

mee te doen. 

Ook hebben we een Chromecast aangeschaft zodat 

we samen met de bewoners naar Disney + kunnen 

kijken en zijn er mensen die af en toe reageren 

op een aantal advertenties die we via Facebook 

hebben lopen om spelletjes of puzzels langs te 

brengen!

Het is soms lastig, maar met dit soort kleine 

initiatieven weten we de verveling op mijn werk te 

verslaan!
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1. A TRIBE CALLED RED FEAT. SAUL WILLIAMS & 
CHIPPEWA TRAVELLERS – THE VIRUS
Klik hier voor de YouTube link 
 

ATCR zijn Canadese muzikanten met een First Nations achtergrond 

die native chants en drums combineren met elektronische muziek. 

Hun muziek valt onder het genre ethnotronica en ze noemen het zelf 

specifieker powwow-step. De video is de moeite waard!

De pleelist van:
Eva

Eva: “Ik maak thematische playlists voor jullie ter 

lering ende vermaak. De enige voorwaarden zijn dat 

het direct of zijdelings gerelateerd moet zijn aan het 

thema en dat ik het een leuk nummer vind. Ik probeer 

waar mogelijk de originele video toe te voegen. Enjoy!”

Playlist: We Zitten In Een Globale Pandemie En Nu 
Moeten We Allemaal In Quarantaine

https://www.youtube.com/watch?v=4_5VAKdHMek
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2. BAD RELIGION – INFECTED
Klik hier voor de YouTube link 
 

Ja, dit nummer van punkveteranen Bad Religion spreekt voor zich 

helaas. We moeten er allemaal maar vanuit gaan dat we ‘t hebben.

3. THE POLICE – DON’T STAND SO CLOSE TO ME
Klik hier voor de YouTube link 
 

Dit nummer is 40 jaar oud maar actueler dan ooit. Ik ga geen flauwe 

geintjes maken over Sting en z’n tantrische seksobsessie, ik maak nog 

wel een playlistje over het onderwerp denk ik.

4. SUICIDAL TENDENCIES – ALONE
Klik hier voor de YouTube link 
 

ST is dit jaar ook alweer 40 jaar oud! Godfathers van de crossover 

thrash uit Cali, ‘n beetje fout maar wel heel lekker. 

5. CHILDREN OF BODOM – MASK OF SANITY
Klik hier voor de YouTube link 
 

Fun fact: CoB was een van de eerste introducties van yours truly tot de 

hardere metalgenres. Je moet wel echt van hysterische keyboardsolo’s 

houden maar als je daarmee kunt leven is Follow the Reaper nog 

steeds een retedikke plaat. Hou je fysieke gezichtsmasker en je mental 

health masker op, fake it ‘til you make it en probeer elkaar er doorheen 

te slepen <3 

https://www.youtube.com/watch?v=iHCV6tUFPbI
https://www.youtube.com/watch?v=KNIZofPB8ZM
https://www.youtube.com/watch?v=YiGK3GFhOTg
https://www.youtube.com/watch?v=9DU_x8rsVTQ
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10 dingen die je kunt doen als de 
verveling zat bent! 
Door Angela

1. PAASEIEREN BESCHILDEREN 
Een maand voor pasen eieren koken en beschilderen/watervaste stift. Dit verstoppen 

voor je huisgenoten en er eentje afgeven aan een speciaal iemand.

2. MUZIEK COVEREN EN OP INSTAGRAM ZETTEN. 
Sluit wel je account af zodat het niet gelijk de hele wereld over gaat

3. DOE IETS MET JE HAAR.  
Niet met het verkeerde opzetstuk. Achja je mag toch het huis niet uit?!

4. VERWIJDER AL JE EXEN VAN INSTA, MOBIEL!  
Op alle media! Begin in deze moeilijke vervelende periode een nieuw begin, met 

nieuw haar/kapsel en zie het als iets nuttigs.

5. VLOGGEN 

Ga vloggen met een video camera over verveling die tot vervelingslangtoe duurt.



11

6. IETS LEREN 

Ga informatie opzoeken over iets wat je enorm saai vind. Bijvoorbeeld klussen, en ga hier 

mee aan de slag. Je blijkt misschien wel een wereld wonder te zijn en enorm veel met je 

handen te kunnen klussen maken en versieren.

7. PIMP EN VERSIER JE HUIS.  
Ruim het op en zoek kleren uit voor je 80 jarige oma zodat ze aankomende periode er hip 

uit ziet.

8. SCHRIJF EEN LEVENSBOEK. 
Dit kunnen ook korte verhalen zijn. Nee geen saai dagboek maar genante verliefdheden 

op je huisgenoot of stofzuigers die je koopt op vakantieveilingen om je echte grote liefde 

te versieren zodat je 160 euro kwijt bent? Nee dit laatste is geen aanrader.

9. VAKANTIEVEILINGEN
Ga op vakantieveilingen en spreek een beperkt budget met je zelf af. Dus geen 160 euro 

aan hangmatten en windschermen.

10.  VERTEL JE FAMILIE HOEVEEL JE VAN ZE HOUDT.
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Joyce 
Even voorstellen...

Mijn naam is Joyce en ik ben 22 jaar oud. Sinds een aantal maanden woon ik in Arnhem voor 

mijn studie “All around make-up and hair artist”. Mijn hobby’s zijn tekenen, schilderen en 

boetseren. En ik doe de opleiding All around make-up en hair artist. Dat houd in dat ik bezig 

ben met grime en speciale effecten. Zo loop ik ook stage bij een special effects make-up 

studio die veel doet voor film en tv. Ik ben vrijwilliger geworden bij Willemeen omdat ik dol 

ben op muziek en zelf graag naar showtjes ga. Tot nu toe heb ik hier alleen nog maar toffe 

mensen ontmoet en het leek mij daarom super tof om er ook bij te komen!

Joyce 
Even voorstellen...
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De hoer met het boterbriefje 

https://youtu.be/g9nlV_K0eHg

 

Nachtmerrie  
https://youtu.be/8TGPduxaZAA 

 

Wolken
https://youtu.be/dFt83NYeb3w  

 

Rot karakter
https://youtu.be/ZXDIWAYWmC8  

Linda vertelt horrorverhalen
We hebben onze eigen kruising tussen Morticia en Wednesday en zwanger van 

duivelsgebroed, devil’s bride Linda.  

Laten we dat gladde mistige glibberige algenpad opgaan en het verhaal horen over 

een hoer en een boterbriefje…

https://youtu.be/g9nlV_K0eHg
https://youtu.be/8TGPduxaZAA
https://youtu.be/dFt83NYeb3w
https://youtu.be/ZXDIWAYWmC8


14

Introductie

Vreemde Paden of de Ongelofelijke 
Reis van ene Alan Immerzeel

Het zijn rare tijden waarin we leven, dat is al veel gezegd, maar daardoor niet 

minder waar. Net als bijna iedereen heeft het ook invloed op mijn leven. Ik zou 

dit jaar keihard aan de slag gaan om mijn boek uit te geven, dat plan staat nog 

steeds, maar de planning is wel noodgedwongen opgerekt. Het lijkt niet meer 

realistisch om dit nog voor de zomer te willen doen. Zeker omdat een boek 

presentatie nu ook niet meer binnen de mogelijkheden valt. 

Ik zal natuurlijk lekker blijven schrijven. Dat is een perfecte bezigheid in deze 

crisis. Maar mijn columns heb ik even gelaten voor wat ze zijn, het voelde niet 

goed om nu te gaan schrijven over mezelf of over een boek dat ik wil gaan 

uitgeven, niet nu er zo veel belangrijkere dingen gebeuren in de wereld.

Toch wil ik wel iets leuks doen, voor mijn lezers, maar ook om zelf bezig te 

blijven. En zo kwam het idee om een episodisch verhaal te schrijven dat ik in 

delen online zet. 

Vreemde Paden of de Ongelofelijke Reis van ene Alan Immerzeel

Auteur: Sebastiaan Torenhof
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Sebastiaan Torenhof

      

 24 maart 2020, Velp

Normaal ben ik een schrijver die een heel verhaal wil plannen, die een ‘writers 

journal’ bijhoudt dat meestal net zo dik is als het boek zelf. Waarin ik zo veel 

mogelijk vooruit plan en uren met mezelf brainstorm over de motivaties van de 

karakters en waar het verhaal heen zal gaan. Na maanden heb ik dan een verhaal 

op papier, waar uiteraard nog verschillende veranderingen in zijn gemaakt. En pas 

als ik ‘mijn kindje’ helemaal gelukt vind durf ik het naar proeflezers te sturen. Dan 

is het verhaal compleet en compleet verteld. 

Dat is echt niet hoe ik het nu zal (moeten) doen. 

Nu ga ik gewoon beginnen en zie ik wel hoe het gaat. Dus ik vraag iedereen ook 

om het verhaal met een korreltje zout te nemen en het me te vergeven als het 

misschien een beetje rommelig is hier en daar. Toch heb ik een lijdraad gevonden.

Zo’n elf jaar geleden zat ik op de opleiding All-Round Make-up Artist’ en was 

ik bezig met mijn afstudeerproject, de promotiefilm. Ik had een hoop voorwerk 

klaar, maar stopte in dat jaar, om verschillende redenen, met die opleiding 

(vooral omdat het gewoon een slechte opleiding was en al mijn enthousiasme 

en motivatie weg was, maar dat is een verhaal voor een andere keer.) Het script, 

en alle ideeën die ik toen voor deze promotiefilm had kan ik mooi gebruiken als 

uitgangspunt van mijn verhaal nu.  

Ik hoop dat het jullie allemaal vermaakt en een beetje afleiding kan geven in deze 

gekke, onwerkelijke tijden. 

Veel leesplezier de komende tijd.

Vreemde Paden of de Ongelofelijke Reis van ene Alan Immerzeel
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Proloog

De nacht is donker, pikdonker zoals dat in goed 

Nederlands heet. Er is geen lichtvervuiling te zien 

aan de horizon, het bos is gehuld in totale duisternis. 

Alleen de sterren geven licht, ze doen hun best om 

de bijna onzichtbare nieuwe maan te over schijnen. 

Ergens tussen de ontelbare beuken, essen en 

dennenbomen is een klein lichtje te zien, het flikkert 

in de snel afkoelende bries. Dieren in het bos kijken 

voorzichtig die kant op, hun nieuwsgierigheid 

geprikkeld door de vlammen. Een kleine vos komt 

voorzichtig dichterbij. Hij weet, vanuit zijn instinct, 

dat vuur gevaar kan betekenen. Maar als hij geluid 

hoort bevriest hij, zijn puntige oortjes gespitst. Het 

zijn stemmen, hij herkent het geluid en weet dat hij 

beter weg kan rennen. Mensen betekenen meestal, 

net als vuur, ook gevaar.

Het vuur is afkomstig van een een klein kampvuurtje, 

vakkundig gemaakt met het juiste hout en omringt 

door grote stenen. Dit om te voorkomen dat het 

vuur zich kan verspreiden, en zo een bosbrand 

zal ontketenen. Maar ook zullen deze stenen 

de warmte vasthouden en ervoor zorgen dat de 

temperatuur de hele nacht aangenaam blijft, ook 

als het vuur uit zal gaan.

Dicht bij het vuur zit een jongen, zijn naam is Alan. 

Hij is iets over de twintig, heeft stijl haar dat over 

zijn oren hangt, hij zit een beetje voorovergebogen 

waardoor de haren ook een deel van zijn gezicht 

verhullen. Hij heeft een vuilwit stuk bond over 

zijn schouders liggen, eronder draagt hij een 

bruin leren gilet, een witte katoenen blouse en 

een zwarte broek met grote zakken op de heupen. 

Alan neemt een slok uit een mok gemaakt van 

aardewerk, en kijkt op naar de persoon die 

tegenover hem zit. Hij praat Engels, maar aan zijn 

uitspraak is te horen dat dit niet zijn moedertaal is.

“Wil je mijn verhaal echt horen?” vraagt hij. “Wil je 

echt weten hoe ik hier terecht ben gekomen, en wat 

er allemaal is gebeurd voordat ik jou ontmoetten?”

De persoon aan de andere kant van het vuur zegt 

niets, maar knikt afwachtend, een speelse glimlach 

op de lippen.

 

“Je zal me niet geloven,” gaat Alan verder, “dat kan 

ik je beloven...”

Vreemde Paden of de Ongelofelijke Reis van ene Alan Immerzeel
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Hoofdstuk 1

De cijfers op de digitale wekker veranderen van 

6:59 in 7:00 uur. Het apparaat begint te piepen, 

een indringend geluid dat alleen maar harder en 

kwader lijkt te worden met elke opvolgende keer. 

Na enkele lange momenten slaat een hand boven 

op het ding en het geluid stop.

 

Alan Immerzeel, gaat op zijn rug liggen en probeert 

de slaap uit zijn ogen te wrijven. Hij slaakt een 

diepe zucht en staart naar het plafond. Hij doet zijn 

best voldoende energie bij elkaar te rapen om het 

bed uit te komen en de dag onder ogen te komen.

 

Weer een saaie, doelloze dag, denkt hij. Hij weet 

zichzelf uit bed te krijgen, en sloft naar de keuken, 

waar hij koffiezet en een boterham voor zichzelf 

pakt. Hij heeft geen zin om de boter en een mes 

te moeten pakken, hij heeft niet eens zin om de 

koelkast open te moeten maken, dus gooit hij wat 

losse hagelslag op het bruine sneetje brood.

 

Zittend aan een kleine tafel eet hij zijn 

boterham en drinkt de koffie. De meeste 

hagelslag valt hierbij van het brood en blijft 

op zijn bord liggen. Op de achtergrond staat 

het nieuws aan, hij hoort de niewslezer 

spreken, maar luisterd niet naar de woorden. 

Hij staart een beetje naar buiten, naar de snel 

lichter wordende lucht en de snel voller wordende 

straten.

 

Als het nieuws voor de derde keer opnieuw begint 

schikt Alan op. Hij is de tijd, alweer, uit het oog 

verloren en moet zich haasten. Hij haat haasten.

Snel kleedt hij zich om, poetst zijn tanden en trekt 

zijn jas aan.

 

Bij de voordeur van zijn appartement blijft hij 

staan. Zijn hand rust op de deurklink. Hij ademt 

een paar keer diep in en uit, hij zou niets liever 

willen dan zijn jas weer uitrekken en binnenblijven. 

Hij zou niets liever doen dan verder gaan met een 

verhaal waar hij aan werkt. Een verhaal waar hij 

al weken niet meer naar heeft omgekeken. Alan 

doet al een tijd zijn best om een boek uitgegeven 

te krijgen, tot nog toe met weinig succes. Ook 

schrijft hij de laatste maanden steeds minder. Zijn 

tijd lijkt te worden opgeslokt door zijn baantje, zijn 

vriendin Liz en moe op de bank zitten als gevolg 

van eerdergenoemde bezigheden.

Vreemde Paden of de Ongelofelijke Reis van ene Alan Immerzeel

Lees verder op:  

https://www.sebastiaantorenhof.nl

https://www.sebastiaantorenhof.nl
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Uitgave 2 
5 april 2020 
 
 
Speciaal voor vrijwilligers van:

Redactie: 
Mees, Lucas, Oscar, Marjolein, Daisy

Mail de redactie:
redactie@willemeen.nl

Met dank aan:  
Angela, Maarten, Eva, Martijn, Richard, 
Linda, Joyce, Benjamin

 

Aanleveren voor de WZINE kan op redactie@willemeen.nl. 
De deadline voor het aanleveren van content is iedere vrijdag om 12:00 uur

WZINE 

Willemeen toen: Zombiewalk
Vrijwillige kok Benjamin als zombiekok


