
Ui
tg

av
e 

3 
10

/0
4/

20
20

Ui
tg

av
e 

4 
 

27
/0

4/
20

20



2

Om het verplichte thuisblijven in 

deze corona tijden wat te verlichten, 

versturen we je 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, op de 

hoogte blijven wat Willemeen in deze 

crisistijden doet. Voor je ligt alweer de 

4e editie! 
 

Vrijwilligers kunnen altijd terecht bij de 

jongerenwerkers. 
 

Je kunt ook contact zoeken met andere 

vrijwilligers in de appgroep of onze 

Facebook groep. 

Ben je op zoek naar een “goed” gesprek? 

Of wil je wel eens wat andere mensen 

horen, kom dan gezellig even langs bij 

DISCORD. Daar zijn een aantal rooms 

te vinden waar je even met je mede 

vrijwilliger kunt praten.  

Heel veel leesplezier!

Team WZINE

Intro

Beste vrijwilliger,

We sturen je een persoonlijk bericht wanneer wij online bereikbaar zijn 

voor contact, virtual koffie en thee, moeilijke vragen, snode plannen, 

bloemetjes en bijtjes. We doen het graag. Hoor en zie jullie snel!
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Sneak preview bij… CombolutionWe spraken street artist Vincent William (25). Hij maakt muurschilderingen door heel Nederland onder de 

naam Combolution. Vincent is ooit gestart met graffiti en heeft nu zijn eigen bedrijf in de street art. De 

afgelopen 5 jaar organiseerde hij street art festivals in Ede en workshops en cursussen in urban arts door 

het hele land. Het afgelopen half jaar heeft hij zich gefocust op een nieuwe serie werken die nog niet eerder 

zijn vertoond. Wij kregen de kans om een eerste glimp op te vangen.

‘Door de coronacrisis vallen al mijn geplande workshops, 

cursussen en street art festivals in de lente en zomer weg. Erg 

vervelend natuurlijk, maar ook begrijpelijk. Ergens ook wel fijn, 

daardoor heb ik nu veel tijd om vrij werk te maken.’ 
 

‘Vorig jaar augustus werd ik uitgenodigd om twee 

muurschilderingen te maken in Londen op een dakterras 

en een balkon. In deze periode begon ik mijzelf uit te dagen 

om realistischer te werken. Ik had met mijn telefoon twee 

goede foto’s gemaakt van onze kat Pablo en ik besloot deze 

foto’s te gebruiken als onderwerp voor de muurschilderingen. 

De achtergrond vulde ik met kleurrijke swirls en sierlijke 

fantasiebomen. Ik werk uitsluitend met spuitbussen, maar 

dit keer pakte ik er een gele schuimspons bij voor effecten 

in de bomen. Tof om te zien hoe snel zo’n grauw terras een 

zomerse vibe krijgt. De kleuren, vormen en stijl-combinatie 

vond ik zo goed werken dat ik besloot om hierin verder te 

experimenteren. De grootste schildering was zo’n 6 meter breed 

en 3 meter hoog, die was in 2 dagen klaar. De kleinere was 1 x 2 

meter en maakte ik in een dag af.

Kat Pablo

4



‘Eenmaal terug in Nederland, werd ik gevraagd om voor de 75e editie van 

de Airborne op de Ginkelse Heide een schildering te maken in het thema 

vrijheid. Gelukkig kreeg ik al mijn materiaal op de fiets mee, echt bizar 

hoeveel mensen daarop af kwamen. Tussen de meute schilderde ik een 

ijsvogel op een bouwhekbanner, dit keer tegen een zwarte achtergrond met 

meer dynamische lijnen. Een zwarte achtergrond heeft als voordeel dat de 

kleuren lekker contrasteren en daardoor komt de vogel mooi naar voren. Ik 

ben er zo’n 3 uur mee bezig geweest.’

Een octopus, eekhoorn en flamingo staan nog op de planning 
van Vincent. Ben je benieuwd naar de komende werken in de 
dierenserie? Volg dan Combolution op social media:

combolution combolutionart

Wil jij ook jouw Street Art in de WZINE? Neem dan contact met ons op!
redactie@willemeen.nl. Wij willen heel graag zien wat jij maakt.
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Willemeenus

       Do-          or  de Wille- meen       uit Arnhem     ben   ik    gevu-  ld met     eer.           In         

          de       gekke Coronatijden      droom  ik           de concer- ten    van      Weleer.      Ja,

dat prachtige gebouw       dat in oktober      door zombies wo- rdt           bestormd.        Ik 

hoop snel    weer  te         kunnen dansen      en schreeuw-en   tot mijn    gezicht vervormd.

Door vrijwilligers    staande gehou- den doet Willemeen   dit nieuwe decen-    nium mee.   De 

jongeren- werkers   droegen hun      steentje bij door           het drinken van       thee.

Evaluatie- momenten     die tot    8 uur     `s ochtends doorgaan.  Ja,     ik mis     echt     die                 

toffe vrijwilligers               en het eten            van door een artiest achter-   gebleven       banaan.

Willemeenus

(Official Anthem of Willemeen) 
Piano first couplet

66



Door de Willemeen uit Arnhem ben ik gevuld met eer

In de gekke Corona tijden droom ik de concerten van Weleer

Ja dat prachtige gebouw Dat in oktober door zombies wordt bestormd.

Ik hoop snel weer te kunnen dansen en schreeuwen tot mijn gezicht vervormd.

Door vrijwilligers staande gehouden doet Willemeen dit nieuwe decennium mee

De jongerenwerkers droegen hun steentje bij door het drinken van thee

Evaluatie momenten die tot 8 uur `s ochtends doorgaan.

Ja ik mis echt die toffe vrijwilligers en het eten van door een artiest achtergebleven 

banaan.

Willemeenus

(Zangtekst zo ongeveer) 

 

Couplet 2
Door de Willemeeeeen uit Arnhem ben ik gevuuuuld met eeeerr.

In de gekke Cooorooonaa tijden droom ik de concerten van Weleeeeer

Ja dat prachtigeee gebooouuwww Dat in oktober door zombies wordt bestormd.

Ik hoop snel weer te kunnen dansen en scheeuwen tot mijn gezicht vervormd.

Door vrijwilligers staande gehouden doet Willemeen dit nieuwe decenium mee

De jongerenwerkers droegen hun steentje bij door het drinken van theeeee

Evaluaaaaaaaatieeeee   mooooomeeeeenten die tot 8 uur `s ochtends 

doohoooorrrrgaaaannn

Ja ik mis echt die toffe vrijwilligers en het eten van door een artiest achtergebleven 

banaaaan. 

Willemeenus
(Official Anthem of Willemeen)

Couplet 1

77
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Mijn werkplek staat op de grote tafel in de woonkamer. Ik heb eigenlijk alles 

meegenomen van kantoor, dus ik zit hier nu met twee schermen en een 

laptop, ideaal voor het combineren van videogesprekken met het aanpassen 

van een excel. Ik ben super slordig, toen ik de werkplek installeerde, lagen de 

kabels overal. Ik wist toen nog niet, dat het zo lang zou duren. Nu, inmiddels 

vijf weken verder, ligt het nog precies zo. Mijn vriend werkt tegenover mij, 

dat gaat supergoed. We moeten alleen even overleggen wie wanneer een 

videogesprek houdt, anders praten we door elkaar heen. Ruby, onze kat, komt 

soms even polshoogte nemen. Al met al een prima werkplek!

Elianne Weijers

De thuiswerkplek van... 

Elianne, Festival- en muziek-
programmeur en aanjager 
culturele doorontwikkeling in 
Willemeen
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Beste live acts W1:

Onlangs Paracetamøl gecheckt, beste 

Arnhemse live act wat mij betreft!

Favoriete serie(s) op dit moment?

Op dit moment ben ik Ozark aan het kijken.

Favoriete song:

Onmogelijke vraag! Voor nu: Queens of the 

Stone Age – A Song For The Dead

YouTube tips:

Kenny vs Spenny. Iedere aflevering bestaat uit een 

hilarische weddenschap tussen twee vrienden. 

Superlomp, met een oude MTV vibe. “Glory for the winner, 

humiliation for the loser!”

Guilty pleasure:  

Schattige dieren leiden mijn aandacht nogal snel af. 

Zowel op straat, online en in het verkeer.

Onhebbelijkheden:  

Ongeduldig

Elianne: “Mijn vriend werkt 

tegenover mij, dat gaat super-

goed. Ruby, onze kat, komt soms 

even polshoogte nemen.”
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Bovenstaande beelden geven een goede indruk van hoe Rammstein er tegenwoordig uitziet en 

bekend staat bij hun publiek. In 1996 was dat voor veel Nederlanders nog niet het geval. Vlak na 

hun debuutalbum Herzeleid is Rammstein begonnen met liveshows in Nederland. Eén van deze 

shows is inmiddels een lokale legende, die toch echt waar is: Rammstein in Willemeen in 1996. De 

redactie van de WZINE heeft 3 mensen gevonden die er destijds bij zijn geweest en we hebben ze 

geïnterviewd over hun herinneringen aan deze legendarische avond. 

Rammstein, wie kent ze niet? Misschien wel de grootste Duitse metal act aller tijden. 

Veelal bekend vanwege aangrijpende muziek, Duitse teksten en bovenal de over-de-

top spectaculaire live shows, met vuurwerk en visuals van ongekende proportie. 

Marlon Huijbers, uit Wageningen:  

“Op zondag 6 oktober 1996 ging ik met een maat van mij naar Willemeen voor 

een toen nog onbekende band hier in Nederland: Rammstein. Dat was duidelijk te 

merken omdat de voertaal die avond Duits was en de zaal redelijk leeg. Zelfs achter 

de bar spraken ze je in het Duits aan. Toen ik in het Nederlands terug sprak, zeiden 

ze “gelukkig toch nog Nederlanders.” Later hoorde ik dat er zo’n 70 bezoekers waren 

waarvan 60 Duitsers. Het optreden zelf was toch wel overdonderend voor mij en 

retestrak (ik kende alleen “Seemann” (via Headbangers Ball) en “Du riechts so gut.” Er 

stonden volgens mij 2 minuscule vuurpotjes op de hoeken van het podium. De band 

stond bewegingsloos, ieder starend naar een vast punt, het repertoire af te spelen. 

De zanger stond met armen op de rug in de houding en kwam voorwaarts naar de microfoon om te zingen om 

daarna achterwaarts lopend weer terug naar zijn plek waar hij weer in dezelfde houding ging staan tot zijn volgende 

moment. Meer gebeurde niet op het podium. Toch ook wel een bijzondere act zo!”

“Het optreden zelf was toch wel  

overdonderend voor mij en retestrak.“

Marlon in 1996 

10
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Jasper Ronkes, uit Arnhem:  

“Voor mij was Rammstein een nieuw iets en vooral 

interessant omdat de zanger toen in het Duitse 

olympische zwemteam zat. Ik heb nog 

een beetje met hem staan praten aan 

de grote bar! De band was toendertijd 

in Duitsland al wel bekender en trok 

daar al grote aantallen publiek. Er 

was minder vuurwerk en volgens mij 

was er ook geen opblaasbootje dat over het publiek ging. In mijn 

herinnering was er dan ook maar een kleine hoeveelheid bezoekers 

aanwezig, inclusief vrijwilligers, waar ik er op dat moment ook een 

van was. De muziek zelf was zoals Rammstein het nu nog maakt, 

bombastisch en hard. Wel was ik toen van mening dat het allemaal 

erg voorspelbaar klonk. De indeling van de zaal was ook iets anders. 

De kleine bar (waar nu het audiohok staat) was nog in bedrijf en de 

piramide was ook nog aanwezig. Dit was een soort van zitpodium 

aan de linkerkant van de zaal waar nu vaak de merch te vinden is.”

Markus, uit Dieren:

“Jammer genoeg heb ik niet echt anekdotes 

van die avond. Het was een klein en gezellig 

optreden. Van de huidige showelementen van 

Rammstein was nauwelijks sprake. Wel een 

paar vlammetjes (dat mocht toen nog in de 

zaal). Wel verbaasde het me dat ze vlak daarna 

de enorme doorbraak hadden naar mega 

optredens en als hoofdact.”
Markus 

Jasper in 1996 

“Van huidige showelementen van 

Rammstein was nauwelijks sprake.“

11



Thuis met pluis

1

2

3

1. Daisy

Poenie is een pittig en knuffelig 

dametje van bijna een jaar oud. 

Enkele maanden geleden heb ik haar 

geadopteerd. Tijdens deze lockdown 

knuffelen we en bitchen we op 

elkaar, ook chillen we samen in de 

zon op het balkon. 

2. Emanuela

Hier mijn huisdier Moira en ik en ons verhaal. Moira heeft mij 

ongeveer 10 jaar geleden geadopteerd. Ze houdt veel van mensen 

maar niet van andere dieren. Daar herkent ze maar 2 soorten van: 

Dieren waar ze op kan jagen en dieren die het op haar gemunt 

hebben! geen grijze lijn voor Moira dus. Raar is het wel, gezien ze 

in het begin van der leven met allerlei verschillende diertjes kon 

socializen. Deze gekke dame heeft me door dik en dun bijgestaan. 

Ik heb Moira vanaf der nestje zien opgroeien, ze heeft mijn passie 

voor dieren zoverre verbreidt, dat ik er zelfs werk van wilde maken 

(beroepsgericht). Ik geloof dat veel mensen van huisdieren kunnen 

leren. Er komt veel bij kijken en je krijgt er ook veel voor terug.

3. Marjolein

Dit is mijn lieve Cookie :) 

Ze is waarschijnlijk 11 jaar, 

zwerfhondje uit Bulgarije die nu 6 

jaar bij me is (23 april officieel 6 jaar 

haha) 

ze heeft een zwakte voor koekjes 

dus ik denk dat ze daar haar naam 

aan heeft te danken, en ik vond 

het een veel te leuke naam om te 

veranderen!
12
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5

5. Matylda

Dit is mijn kat Siwy. Zijn naam is het Poolse woord voor “grijsharig”, simpelweg omdat hij grijs is. Ik heb 

hem al 2 jaar en ben absoluut verliefd. De helft van zijn tenen is zwart, de andere helft roze. Hij houdt van 

popcorn en wordt high van zwarte olijven. Zijn favoriete slaapplekje is het mandje vol met versgewassen 

kleding. Hij houdt van spelen in de zon en is steeds verbaasd wanneer hij ontdekt dat hij een staart heeft - 

hij wilt hem dan aanvallen.

4. Marjolein

Ted is een lieve Teddy Widder van ongeveer vier 

jaar oud. Zijn grootste hobby is heen en weer 

racen door zijn tunnel! Een teddy widder is een 

dwerghangorenras met een 5-10cm pluizige vacht. 

Het zijn zachtaardige, nieuwsgierige konijnen en zo 

huppelt hij ook vrolijk rond door het hele huis. Hij 

wordt twee keer in de week geborsteld om zijn haar 

mooi in model te houden.

13
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6

6. Mayling

Dit is mijn huisdier “Wednesday” zij is geboren op 17 december 

2019.  Haar vader is een Australische Labradoodle, zij gaat nog wel 

wat groter worden. Wij wandelen heel veel, het is een speelse jonge 

hond met prachtige zachte zwarte golvende haartjes. Als mensen 

beweren dat honden op hun baasje lijken of baasjes op hun 

hondjes dan zou ik dat helemaal niet erg vinden.

7. Stefan 

Dit is: Snowy. Ze is een vrouwtje van bijna 3 jaar. Ik kreeg haar als 

extreem bange kitten. Maar na elke dag veel aandacht en energie in 

der gestoken te hebben is ze me soulmate! Ze is ondeugend, slim, 

super lief en een echte knuffelkont. Ze is gek op speel muisjes en 

kussentjes met catnip erin.

 

9. Angelic

Deze knappe man heet Onix, hij is 15, we 

doen van alles samen zoals wandelen, 

spelen en als zijn vrouwtje weer eens 

wat bedacht heeft(zoals lintjes om zijn 

nek 😂)dan kijkt ie met zo’n blik van

‘moet dit’?.. 2 jaar geleden ben ik voor 

hem gaan zorgen en kon ik zijn hoofd 

niet eens aanraken.. Hij heeft een flink 

achtergrond verhaal, dus we passen wel 

bij elkaar! Nu zijn we vriendjes voor het 

leven.
14
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8

10. Oscar

Dexter, genoemd naar de serie, is een cypers die hypernerveus 

wordt van aluminiumfolie en vuilniszakken. Houdt niet van andere 

katten, slaapt eigenlijk de hele dag en zal weinig tot nooit de tuin 

verlaten en jagen op vogels, egels en muizen interesseert hem geen 

ene reet. 

Als er een film gemaakt wordt over zombie-katten, dan komt hij in 

aanmerking voor de hoofdrol.

8. Martijn

Op de foto zien we een zachtaardig en snoezelig wezentje. De ander is ons 

konijn Nino. Nino ligt inmiddels alweer een paar jaar onder de bamboe in 

de tuin. Nino was ons eerste konijn. Na een hamster waren we wel toe aan 

iets stevigers. Iets dat je kon vastpakken en niet gelijk door de katten werd 

aangevallen. Nino was een geestig topkonijn met een berg karakter. Hij  

zocht je soms op een knuffel, kon ongelooflijk hard in je vingers bijten en 

hield ervan de katten door het hele huis heen te jagen. Een huisdier zoals 

ik en mijn vriendin graag zien. Helaas werd hij niet oud, zoals de meeste 

knaagdieren. Daarom zijn we daarna aan de chinchillas gegaan. Die zijn héél 

goed in knetteroud worden én dagelijks het hok vol knetteren met honderden 

keuteltjes.

15
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Iedere week schrijft vrijwilliger Maarten Vermeulen over zijn 

werk als Coördinerend Begeleider in een gezinsvervangend 

tehuis voor verstandelijk gehandicapten.

Column: Aangename 
verrassingen

Het moeilijkste onderdeel van mijn werk is misschien wel 

het omgaan met de familieleden/belangenbehartigers van 

de cliënten. Zij geven de zorg voor hun naaste uit handen, op 

goed vertrouwen aan zorgprofessionals zoals mijn collega’s 

en ik en verwachten daar goede zorgen voor terug. Uiteraard 

doen wij ons best om voor iedere cliënt zorg op maat te 

bieden waarin diegene het beste zichzelf kan zijn en zich kan 

ontwikkelen.

Echter, soms verschil je met de belangenbehartigers van de 

cliënten van mening. Zij bekijken het namelijk vanuit hun 

eigen perspectief, die van naaste of familielid, en wij bekijken 

het vanuit het oogpunt als zorgprofessional. Een cliënt die van 

familie verplicht op dieet moet, maar zelf niet wilt. Een cliënt 

die verplicht mee moet naar de kerk, maar eigenlijk liever 

thuis blijft of de cliënt die eigenlijk heel graag verkering wi 

met iemand maar dat wordt verboden door familie.

Allemaal punten waar je met belangenbehartigers 

mee in discussie gaat, en soms gaat dat niet van harte. 

Belangenbehartigers willen nog wel eens vergeten dat 

wij niet in dienst zijn van de familie, maar van een 

zorginstelling met een eigen visie. Bot gezegd zijn er bepaalde 

belangenbehartigers die ik wel achter het behang kan plakken!

In deze tijden krijgen we veel ondersteuning en hulp van 

mensen die het beste met ons voor hebben. Via advertenties 

op Facebook hebben we al een paar dozen met dvd’s, gipsen 

mallen zodat onze bewoners beeldjes kunnen schilderen en 

kleurboeken mogen ontvangen, vaak van vreemden die wat 

voor de zorg willen doen, geweldig!

Deze week is het personeel, cliënten en stagiaires verrast door 

alle belangenbehartigers, die ons een Paasattentie hebben 

opgestuurd, fijn dat ook zij elkaar opzoeken en ons op deze 

manier steunen!

Maar ook doen families van bewoners op eigen houtje 

hun bijdrage. Zo hebben we al taart, bloemen en bonbons 

gekregen, op persoonlijke titel van die families. En laten daar 

nou net een paar van die families tussen zitten die goed 

zouden staan tussen de muur en het behang!  
 

Het doet mij goed om te zien dat je, ook in deze tijden, enorm 

van mening kan verschillen met elkaar, maar je daarnaast 

nog steeds je waardering voor een ander kan laten blijken, 

ondanks dat je het niet altijd eens bent met diegene zijn 

standpunten!
 

De Coronacrisis brengt ons op deze manier toch weer een 

stukje nader tot elkaar, hopelijk merken jullie dat allemaal zelf 

ook in je omgeving!
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Nieuwe rubriek!

Lieve Berrie Weizen

Ik ben Berrie, DJ Berrie Weizen. Benny voor vrienden. Al 24 jaar draai 

ik iedere maandagavond de heetste tranentrekkers in bierstube De 

Gevoelige Snaar in Ulpikkerwoude (door hun fameuze natte cake, 

dé condoleance hotspot van de regio). Naast luisterend oor voor 

vocht opwekkende verzoekplaatjes ben ik aanhorend praatpaal voor 

levensverhalen. Mensen zeggen dat ik een echte mensen mens ben. 

‘Bij Benny moet je wezen voor groot en klein zeer, behalve mond en 

klauwzeer’ hoor ik vaak. Willemeen heeft mij gevraagd de lezers van het 

Wzine te helpen bij hun moeilijke vragen in deze verwarrende tijd. Dat 

doe ik graag, schrijf me! 

Deze mooie vragen lagen al in de mailbox, heel fijn!

•  lieve Berrie, mijn favoriete wc papier is al weken uitverkocht, wat nu?
•  lieve Berrie, mijn Tinder ontploft en stiekem wil ik toch met mijn match afspreken, hoe dan?
•  lieve Berrie, mijn kat houdt geen 1,5 meter afstand van de buurtkater, hoe leg ik haar uit dat   
 ze zich aan de regels moet houden?
•  lieve Berrie, hoe organiseer ik een leuke BBQ voor mijzelf?
•  lieve Berrie, Britney Spears heeft al heel lang geen nieuwe muziek meer uitgebracht,    
 wat moet ik nu luisteren?
•  lieve Berrie, wanneer moet ik echt mijn haar wassen? 2 weken kan wel toch?
•  lieve Berrie, wat kan ik nog meer gebruiken als wc papier?
•  lieve Berrie, mijn collega heeft geen broek aan tijdens het vergaderen, hij denkt dat we dit   
 niet door hebben, maar hoe spreek ik hem aan?
•  lieve Berrie, kan ik ook een mondkapje maken met een prittstift?
•  lieve Berrie, ik voel me aangetrokken tot de postbezorger, komt dit door het gebrek aan   
 contact? Of moet ik mijn zoom account geven?

Schrijf naar je vraag naar redactie@willemeen.nl ovv DJ Berrie Weizen.
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Ook in de stad zijn de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus goed 

te merken. Willemeen ligt er in ieder geval prachtig bij met mooie tulpen 

uit het gemeenteperkje voor de deur.

De markt is geopend, iedereen houd 1,5 meter afstand van elkaar en eten 

wordt thuis opgegeten. Bij Dudok zijn hartjes met voetstappen op de stoep 

aangebracht en het provinciehuis brengt de boodschap, ‘zorg voor elkaar’. 

18



Lege straten in Arnhem en onze buren hebben de stoep versierd. Zelfs de 

poppetjes aan het pand hebben gestoepkrijtte mondkapjes op.

Ook op het Centraal Station is het niet druk. Bij diverse winkels zitten beren 

voor de ramen, zoals bijvoorbeeld bij de HEMA.
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Terugblik Koningsdag op Woningsdag
Bij Willemeen vieren we ieder jaar Koningsdag. Sinds een heel aantal jaren gebeurd dat door middel 

van ons eigen metalfestival, WillemsFest. Daarnaast zijn ook andere organisatoren die er in de nacht 

in aanloop naar Koningsdag en de nacht na Koningsdag een goed feestje weten neer te zetten. Dit jaar 

vieren we Woningsdag, dus blikken we graag terug op Koningsdag  in Willemeen.

Koningsdag 2014
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Koningsdag 2014

Tijdens de show van ‘For I Am King’. 

Crew in 2015

Het café is ieder jaar weer stampvol!
Altijd een gezellig vol café

212121
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DE PLEELIST 
VAN: EVA
Ja Dat Binnen Zitten Gaat Nog Wel Maar 
Dat Droog Staan Vind Ik Ondertussen 
Echt Naadje Worden 

Er zijn maar zoveel dingen om jezelf binnenshuis mee te 

vermaken en voor degenen die niet samenwonen met hun 

batsbuddies is ‘t extra afzien. Hier wat liedjes over vieze dingen.

1.	 OINGO	BOINGO	-	NASTY	
HABITS 

Klik hier voor de YouTube video 

Oingo Boingo is de oude band van Danny Elfman, 

bekend van zijn soundtracks voor de films van 

Tim Burton, en je hoort hier duidelijk de vroege 

ontwikkeling van de stijl waar hij later zo bekend 

mee is geworden. De rest van z’n oeuvre is pre-

cies zo weird als je zou verwachten.
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2.	 MACHINE	GUN	FELLATIO	-	PUSSYTOWN 

Klik hier voor de YouTube video

MGF is Australische alt-rock uit de vroege 00’s, berucht om hun liveop-

tredens vol onzedelijk naakt, bondage-achtige outfitjes en gesimuleerde 

seks met instrumenten. Een puik nummer om bij te leren strippen.

3.	 BROOKE	CANDY	-	I	WANNA	FUCK	RIGHT	NOW
Klik hier voor de YouTube link

Panseksuele ex-stripper Brooke Candy maakt vieze vunzige vadsige 

electropop. De hoorbare sneer in haar raps kan bij de eerste paar keer 

luisteren wat irritant overkomen, maar tik er een paar drankjes bij in en je 

twerkt je hele woonkamer kapot.

4.		 W.A.S.P.	-	ANIMAL	(I	FUCK	LIKE	A	BEAST)
Klik hier voor de YouTube link

Ander genre, net zoveel sleaze: de eerste single van de glammerts van 

W.A.S.P. God verhoede dat we zo lang binnen zitten dat we ‘t warm 

krijgen van Blackie Lawless though.

5.		 MIDNIGHT	-	LUST	FILTH	AND	
SLEAZE
Klik hier voor de YouTube link

Lekker gruizige black ‘n roll. Dit nummer klinkt zoals 

ik het me voorstel hoe het voelt om zonder boxers 

aan een boner in een spijkerbroek te hebben.



2007-12-13 (Gwenn)
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1993-06-03  
(Gilbert Berkers, Mieze)

2007-12-13 (Gwenn)
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Deel je tekening met ons op social media, of stuur je uitwerking op naar redactie@willemeen.nl.
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