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Iedere week schrijft vrijwilliger 
Maarten Vermeulen over zijn werk 
als Coördinerend Begeleider in 
een gezinsvervangend tehuis voor 
verstandelijk gehandicapten.
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WZine wordt gemaakt voor en door vrijwilligers van Willemeen. Het doel van dit 

magazine is om jongeren creatief uit te dagen, leesplezier te geven en van informatie 

te voorzien, nu het pand aan Willemsplein 1 gesloten is.

Vrijwilligers zijn hard bezig het redactionele werk te doen, zoals het verzamelen en 

maken van content. Het gaat dan om beeldmateriaal, het schrijven van gedichten 

en verhalen, maar ook het afnemen van interviews met mensen (uiteraard via een 

videocall of op 1,5 meter afstand). Daarnaast is de vormgeving van het online magazine 

ook een belangrijk onderdeel.

Heb je vragen? Wil je zelf een stuk aandragen of wil je laten weten wat je van het 

WZine vind? Mail dan naar redactie@willemeen.nl.

We hebben de afgelopen weken twee uitgaves uitgebracht voor onze eigen W1-

vrijwilligers. Deze staan inmiddels ook online, nog meer leesplezier dus! 

 

Speciaal voor deze paaseditie,   

wat tevens de eerste editie is waarmee we dit magazine publiek lanceren, hebben 

we een leuke actie bedacht. In dit hele magazine zijn paaseieren verstopt, weet jij ze 

allemaal te vinden? Achter in dit magazine is een kleurplaat te vinden waarop je het 

gevonden aantal paaseitjes kunt invullen. Uit alle goede antwoorden verloten we iets 

leuks! Extra kans als je ook nog een mooie kleurplaat (ingekleurd online of offline) 

meestuurt! Je kunt je reactie mailen naar redactie@willemeen.nl. De resultaten en 

uitslag is volgende editie te bewonderen. Inzenden kan tot volgende week zondag 19 

april 2020.

 

 

Zonnige groet vanuit de thuiskantoren,

Team WZINE

Intro

http://redactie@willemeen.nl
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Bijgaand twee foto’s van mijn werkplek thuis. Daarbij valt het mijzelf 

op dat het verschil met mijn werkplek op kantoor groot is. Daar sta ik 

mijzelf toe om een stapeltje van maximaal 7 centimeter hoog (omvang 

1x A4) op mijn bureau te hebben liggen. Thuis laat ik die norm, zoals 

je kunt zien, volledig los. Het is een bende! Overigens kan het omdat 

we thuis inderdaad een aparte kantoorruimte hebben – de meest 

rommelige ruimte in ons huis. Uiteindelijk kan ik thuis net zo efficiënt 

en effectief werken als op kantoor.

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

Paul Roessen

De thuiswerkplek van... 

Paul, interim directeur-bestuurder 
van Stichting Rijnstad
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Beste live acts W1:

Het gewone leven vanaf een terrasje

Favoriete serie(s) op dit moment?

Silent Witness

Favoriete song:

Bluebird (the Beatles)

YouTube tips:

Life uncontained

Guilty pleasure:  

Engelse drop om 4 uur ‘s middags

Onhebbelijkheden:  

Niet altijd doen wat is afgesproken
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Een ander verschil tussen thuis werken en op kantoor: op kantoor heb ik de deur vrijwel 

altijd open staan, thuis vrijwel altijd dicht. Dat doe ik omdat ik vind dat ik op kantoor 

bereikbaar en toegankelijk moet zijn. Als ik thuis werk, moet ik het verschil tussen 

werken en privé bewaken door de deur naar het kantoor dicht te houden (en vanuit de 

gang niet te hoeven zien hoe groot de puinhoop in het kantoor is :-) ).
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De pleelist van:
Mees

 “Je hebt bands die tien jaar over een plaat doen, en dan heb je 

de zeven Australische psychedelische rockers van King Gizzard 

& The Lizard Wizard” – Tivoli Vredenburg, 2019.  

Wie nog niet van deze band gehoord heeft, vraagt zich 

waarschijnlijk af of deze naam een grap is. Echter, niets is 

minder waar. King Gizzard & The Lizard Wizard is een 7-koppige 

band uit Australië die hun bijzondere naam meer dan eer aan 

doen. Het gezelschap heeft sinds 2012 al 15 albums uitgebracht, met allemaal een compleet andere 

sound of stijl. In 2017 hebben ze zelfs 5 albums in één jaar uitgebracht! Garagerock, boogie, glam, 

psychedelica, desert rock, progrock, metal, jazz en nog veel meer. In deze krankzinnige arbeidsethos is 

elk album is uniek, interessant, enorm verschillend en bovenal creatief.  

 

Toch heeft de band telkens een herkenbare sound, door hun bijzondere bezetting. De frontman, Stu 

Mackenzie is een multi-getalenteerde gitarist, dwarsfluitist, zanger, pianist en microfoonschreeuwer, 

waarvan zijn stem en zweverige teksten altijd herkenbaar zijn. Zijn metgezellen bestaan uit nog 

twee andere gitaristen, een man met een mondharmonica en toetsen, een bassist en bovenal, twee 

drummers die onmenselijk synchroon spelen. In hun muziek proberen ze allerlei verschillende 

concepten te verwerken, van nummers die allemaal in elkaar overlopen van begin tot eind en 

andersom en nummers met microtonen tot aan snoeiharde rock met fascinerende visuals. Deze band 

is een kijkje meer dan waard en daarom staan hieronder drie aanbevelingen van albums die misschien 

ook jouw hart veroveren. 



7

1. I’M IN YOUR MIND FUZZ 

Dit album is het eerste album waarmee King Gizzard enige internatio-

nale bekendheid heeft gekweekt en is een daarmee een goede aan-

rader om als eerste te luisteren. Het album heeft het unieke concept 

waarbij voornamelijk in de eerste helft dezelfde drumbeat wordt aange-

houden en hier constant variërende gitaarriffs en vocals op losgelaten 

worden. Een album om helemaal in op te gaan. Ook volgen de num-

mers elkaar vaak naadloos op, wat in het volgende album nog verder is 

ontwikkeld.

2. NONAGON INFINITY:
Dit album is het keerpunt voor King Gizzard geweest waarmee ze op 

grotere schaal internationaal zijn doorgebroken en voor veel mensen is 

dit het eerste materiaal dat ze van het gezelschap hoorden. Dit is niet 

zonder reden, doordat het album alle nummers naadloos in elkaar over 

laat gaan. Het kan omschreven worden als een trein zonder remmen, 

waar je moet opstappen en machteloos in wordt meegenomen door de 

versterkers die op 11 staan.

3.  FLYING MICROTONAL BANANA
Ook dit album is een uniek conceptalbum waarbij de gehele band hun 

instrumenten heeft laten ombouwen waardoor deze de mogelijkheid 

hebben om microtonen te spelen. Dit geeft elk nummer een Oosters of 

Arabisch gevoel, in een mix met fantastische rockmuziek. De naam van 

het album is vernoemd naar de gitaar van de zanger, die voor dit album 

gemaakt is en eruit ziet als een vliegende banaan die microtonen 

speelt.



Soms wilde ik dat ik even vlinder was
hoog in de lucht
tot ik de horizon bereik
Zodat ik een moment bij jou kon zijn
ik ken je uit mijn dromen
je stem je hand op mijn schouder
ik weet dat je er bent
alleen is jou realiteit en ons heden zonder end
de zakdoek op mijn natte kussen
elke nacht weer opnieuw
dan word ik opgetild
mijn gedachten mee genomen
tot ik zelf kan klimmen
en in mijn dromen
hoger en hoger
ben ik
ik je ooit tegen gekomen ergens ben ik even 
gestopt
ik heb je aangekeken
ik stond stil, in het ritme van tijd
de vrijheid van het geluk
ben ik een vis in de oceaan van de diepte
en in onze realiteit van tijd

ben ik in de vrijheid
tot ik een word met het blauw
mijn ogen dicht
in een helder wit licht
praat ik met jou in stilte
wat niemand kan horen
niemand kan zien
niemand weet ons ritme van tijd
tussen twee werelden in
verweven gescheiden
ben jij mijn stem in de diepte
en ik
ik de vis in de vissenkom
leer jij
leer jij mij vliegen
en het perspectief te bieden
in zwemmende cirkels van liefde en pijn
in de teleurstelling
dus als ik mocht kiezen
dan ben ik liever
de vogel
luisterend cirkelend in het perspectief
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de stilte in mijn hart
om jou niet te horen

om mij te horen
in het diepste diepte hoogte en 

vrijste
zullen wij elkaar weer 

ontmoeten?
sta ik even stil

ik kijk je aan
weet ik in de blik

van het schudden van je hand
dat in het stilte van mijn hart

de herkenning van jou stem
in het ritme van het stilstaan 

van tijd
dat het goed is

ik je weer ontmoet
en ik je weer groet

Gedicht door  
Angela

Voor Lieve Opa

9
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Heb je ze al gemerkt? Elektrische schokjes in je 

vingers wanneer je iets oppakt, eens of meerdere 

keren per dag. Misschien wordt ook je haar wel 

statisch. Veel mensen hebben momenteel te 

maken met elektrische schokjes gedurende hun 

thuisquarantaine. Het lijkt wellicht ver gezocht, maar 

dit kan met de gevolgen van het coronavirus te 

maken hebben.   

Hoe kan dit? Statische elektriciteit kan worden 

veroorzaakt door wrijving tussen voorwerpen 

die uit verschillende materialen bestaan. Deze 

elektrische lading zorgt ervoor dat je statisch 

wordt. Deze lading wil naar de grond en ontsnapt 

normaal gesproken via vochtdeeltjes in de lucht, 

bij een hoge luchtvochtigheid. Nu is de huidige 

luchtvochtigheid momenteel niet bijzonder laag, 

maar veel mensen zitten in thuisquarantaine en 

lekker met de verwarming aan. Dit kan funest zijn 

voor de luchtvochtigheid binnenshuis, met als gevolg: 

Elektrische schokjes!

Last van elektrische schokjes?  
Kan door thuisquarantaine komen!
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WTV - Willemeen Televisie 

WTV is ontstaan door een idioot idee wat is ontstaan door het op slot gaan van het 

live circuit. WTV Is een online TV programma voor en door Arnhem en een klein beetje 

wereldwijde omstreken. We richten ons op zoveel mogelijk korte specifiek voor WTV gemaakte 

video’s in alle soorten en maten. WTV is volledig DIY. We zijn WTV begonnen met 0,00% kennis 

van televisie/video’s maken oid “We hebben het nog nooit gedaan dus we denken dat we het 

wel kunnen” of iig gaandeweg leren, dat is de insteek.  

Mocht je een idee hebben of zelf iets willen filmen zeggen wij GAAF! en DOEN! wellicht 

kunnen we samen iets moois neerzetten!  Wil je eerst wat informatie mail ons gerust hier 

mediatuin@willemeen.nl.

In het kort wat aanleverspecificaties:  

•  Liefst beeld in 1920x1080 progressive 25 fps H.264 MP4 en  

•  Gebruik je een telefoon film dan liefst in “landscape” modus. 

•  Denk aan goed licht en goed geluid.

http://mediatuin@willemeen.nl
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1988-09-24 (Marcel Kuster)
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1998-03-13 (Petra Guijt)
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Iedere week schrijft vrijwilliger Maarten  

Vermeulen over zijn werk als Coördinerend 

Begeleider in een gezinsvervangend tehuis 

voor verstandelijk gehandicapten.

Column: Angst

In mijn eerste column vertelde ik over de bewoners 

van mijn werk die bang zijn. Zij zijn echter niet 

de enige bij wie de angst er goed inzit. Ik merk in 

mijn team dat het er bij mijn collega’s langzaam 

insluipt. Ook bij mijzelf. 

Ik heb collega’s die zelf ook al op leeftijd zijn en 

bang zijn omdat zij een verhoogd risico lopen op 

complicaties. Verder heb ik veel jonge collega’s 

van mijn leeftijd bij wie de angst aanwezig is om 

het zelf op te lopen zonder te het te weten en op 

die manier onze bewoners te besmetten. Dat is een 

angst die ik deel met hen. Ik doe naast werken 

helemaal niks dan thuiszitten en wandelen in het 

bos dat naast mijn huis ligt. Ik spreek niet meer 

af met mijn vrienden en repeteer niet meer met de 

band. Niet omdat ik bang ben zelf ziek te worden, 

maar omdat ik het verschrikkelijk zal vinden als 

ik een bewoner besmet doordat ik het virus bij mij 

draag. 

 

De doelgroep waar ik mee werk wordt omschreven 

als “oudere, vitale bewoner”, ze hebben dus geen 

intensieve zorg nodig, maar zijn wel allemaal op 

leeftijd, en vaak spelen bij mensen op leeftijd ook 

andere aandoeningen of kwaaltjes, zoals een zwak 

hart of slechte longen. Zeg maar de mensen bij wie 

je van te voren al weet dat ze het virus niet zullen 

overleven. 

Daarom snap ik de angst van mijn collega’s ook zo 

goed, één verkeerde beslissing kan fatale gevolgen 

hebben. Ik lees dan ook met grote verbazing in de 

krant dat er nog steeds jongeren zijn die “schijt 

aan Corona” feesten organiseren. Doe dat gewoon 

niet en heb een beetje respect voor mijn collega’s 

en de cliënten waar ik mee werk! 

Daarom ook hulde aan de Willemeen die, mede 

door deze WZINE, ons allemaal door deze barre 

tijden probeert te trekken!
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Uitgave 3
13 april 2020 
 
 
Speciaal voor vrijwilligers van:

Redactie: 
Mees, Lucas, Oscar, Marjolein, Daisy

Mail de redactie:
redactie@willemeen.nl

Met dank aan:  
Angela, Maarten, Paul, W1TV 

 

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
Burgemeester Marcouch op zijn eerste werkbezoek aan Willemeen
22 september 2017


