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Op 23 april 2020 is Pierre Courbois, Nederlandse 

jazzdrummer, bandleider en componist, 80 jaar 

geworden. Wonende in Arnhem is ook Willemeen hem 

niet onbekend, hij heeft afgelopen jaren een aantal 

keren bij ons op het podium gestaan. Reden voor de 

redactie om hem thuis op zijn woonboot op te zoeken.

Pierre Courbois

Lees verder

Interview met
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“Zodoende hebben we elkaar ontmoet. Al snel kwamen we op 

het idee om te gaan trouwen (Pierre en zijn vrouw zijn inmid-

dels 55 jaar getrouwd), en toen zochten we een huis waar je 

ook kunt drummen en hard muziek kunt draaien. We hoorden 

dat deze woonboot te koop kwam te staan en we hebben hem 

gelijk gekocht. We hebben er wel eens aan gedacht om weg te 

gaan, maar dan zeiden de kinderen, Barend en Danielle, gaan 

jullie maar, wij blijven hier, dus zodoende zitten we nu nog hier.”

Begin van de carrière

Pierre begon met maken van muziek toen hij 13 jaar oud was. 

Zijn moeder had een bioscooporkest in de tijd van de stomme 

film, zij speelde piano en zijn vader speelde in het orkest van 

zijn moeder. “Dat was destijds heel revolutionair, een orkest dat 

geleid werd door een vrouw. Ik ben al heel vroeg begonnen met 

het studeren voor klassieke piano, dat deed iedereen in mijn 

familie. Ik vond het vervelend om van mijn 6e tot mijn 12e iedere 

dag achter de piano te zitten. Achteraf ben ik mijn moeder 

dankbaar want ik componeer veel en dat had ik zeker niet 

gekund als ik die opleiding niet heb gehad.”

“Ik zeg tegen alle drummers, het is leuk en aardig om achter 

het drumstel te zitten, maar je moet ook piano, gitaar of bas 

spelen als je ooit muziek wilt schrijven.” Pierre verteld dat hij al 

vanaf zijn 13e in Nijmegen in een band banjo speelde. Hij speel-

de op schepen die van Nijmegen via de Waal naar Emmerich of 

Arnhem gingen. Het drumstel was vaak onbemand, dus al gauw 

zat Pierre meer achter het drumstel dan dat hij banjo of gitaar 

speelde. “Zo is het eigenlijk gekomen, heel simpel, dus ik ben 

eigenlijk toevallig achter een drumstel verzeild geraakt.”

Art Blakey, Elvin Jones...

De favoriete drummers van Pierre zijn allemaal oude jazz 

drummer, die inmiddels zijn overleden. “Art Blakey, Elvin Jones, 

Kenny Clark; daar heb ik nog les van gehad in Parijs, rond ‘63. 

Toen had je nacht jazzclubs en daar was ook één van mijn fa-

voriete drummers, Kenny Clark. Ik speelde in een andere band, 

maar omdat er maar plaats was voor één drumstel op het 

podium, moest ik op zijn drumstel spelen. In de middag had ik 

les van hem, en ‘s avonds speelden we daar met z’n allen. Dat 

was erg leuk en heb ik veel van geleerd.”

Drumlessen via Skype

De drumlessen die Pierre nu geeft gaan vanwege de coro-

nacrises niet zoals normaal. “Ik heb een paar leerlingen die 

ik les geef via Skype. Dat gaat redelijk. In het begin was het 

even wennen, dan deed ik iets voor met mijn rechterarm, maar 

moest ik mijn telefoon in mijn linkerarm houden. Ik heb nu een 

klem voor mijn telefoon, en dat gaat heel goed.” 

De gemiddelde leeftijd van zijn leerlingen is ongeveer 20 jaar. 

Daar zitten hele goede drummers bij, zo geeft hij les aan een 

jongen van 15 jaar uit Zeeland, maar heeft hij ook twee meiden 

op les. “Als je ver moet reizen voor een les van 2 uur, is via 

Skype veel simpeler, dat ik hier niet eerder op ben gekomen.”

Een groot probleem met de huidige drummers, is dat ze heel 

aardig kunnen drummen, maar niet echt kunnen trommelen. 

“Een goede roffel hoor je nooit meer tegenwoordig. Ik zeg dan 

ook tegen de drummers van nu, ga gewoon eens in een har-

monie in een fanfareorkest lopen met een trommel op je buik, 

daar leer je echt trommelen.” 

Na een zonnige wandeling langs de Rijnkade komen we aan bij de woonboot van Pierre en zijn vrouw Wennie.  
Pierre is onlangs 80 jaar geworden. Hij is per toeval op deze woonboot terecht gekomen. Zijn vrouw Wennie  
woonde al in de buurt en Pierre zat destijds op de Kunstacademie. 
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“Ik heb zelf ook vanalles gedaan wat er te spelen valt. Ja, ik 

heb zelfs pauk gespeeld in het symfonie orkest, en ik heb heel 

lang in een lach niet, Duits musical orkest gezeten, ik heb ook 

op carnavals gespeeld in Oeteldonk in Den Bosch, op paarden-

markten, eigenlijk van alles wat er op slagwerkgebied te doen 

was.”

Drums voor Smarties

“Een paar jaar geleden heb ik een studieboek geschreven 

‘Drums voor Smarties’. Niet voor Dummies, maar voor Smarties. 

Toen ik met de laatste bladzijde bezig was, dacht ik, ‘hm, dat 

kan ook nog’, zodoende heb ik nog een aantal bladzijden bij-

geschreven. Die heb ik zelf nooit bestudeerd, dus de laatste tien 

bladzijden kan ik eigenlijk ook niet spelen, daar ben ik nu mee 

bezig, ik studeer nu uit mijn eigen boek.”

Jazzmuziek

Op het muzieklyceum volgde Pierre klassiek / slagwerk en op 

de Kunstacademie studeerde hij voor edelsmid. De hele familie 

was naast muzikant ook goudsmit, edelsmid, alleen zijn zuster 

Kitty niet. Zijn vader was ook een groot fan was van jazzmuz-

iek, zijn moeder was meer klassiek georiënteerd. “Er was niks 

anders, popmuziek is pas begonnen in pak hem beet ‘58, ‘59. 

Jazzmuziek was toen eigenlijk de popmuziek. In de oorlog lag 

ik met mijn vader in de kruipruimte onder het huis, met een 

bakeliet militaire koptelefoon naar de ‘Voice of America’ te 

luisteren, dat was streng verboden met een radio. Mijn vader 

gebruikte als antenne de waslijn. In de volgende kruipruimte 

zaten onderduikers en in de kelder zaten Joden. Ik was toen vier 

of vijf jaar dus ik ben er echt mee opgegroeid.”

“Ik ben begonnen op te treden toen ik 13 was, in ‘53. Dat was de 

dag van de watersnoodramp trad ik voor het eerst op in Con-

certgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Vanaf mijn 17e speelde 

ik in een groep, dat was het sextet van Jan van Halen (vader 

van de broers Van Halen van de Amerikaanse rockband Van 

Halen). Die woonde toen in Nijmegen, speelde saxofoon en zat 

in het luchtmachtkapel, daar ben ik mee begonnen te spelen.”

Barend Courbois

Op het moment dat we net een aantal platen willen gaan  

bekijken gaat de telefoon. Zijn zoon, Barend Courbois belt. 

 

Barend is ook begonnen in de jazz, maar tegenwoordig actief 

in bands zoals Blind Guardian. “Barend heeft ooit verteld in 

een interview, dat hij is gaan bassen, omdat hij mij hoorde 

drummen en toen dacht, dat lukt mij nooit, ik ga een ander 

instrument spelen. Ik weet niet wat daarvan waar is, maar het 

klinkt natuurlijk wel leuk. Toen ben ik met hem naar een winkel 

in Nijmegen gegaan en daar heb ik de goedkoopste basgita-

ar gekocht die ik kon krijgen. Ik dacht dat duurt drie weken, 

en dan is het weer over. Ik weet het nog goed, hij kostte 175 

gulden. Maar hij speelt nu dus nog steeds. Eén van zijn bassen 

staat hier.”

Pierre heeft ook samen met Barend in Willemeen op het po-

dium gestaan. Barend is hem in de voetsporen getreden, maar 

qua genre toch de andere kant op gegaan. Pierre (overigens 

met een bandshirt van Blind Guardian aan): “Als we samen 

spelen blijken we ongeveer dezelfde timing te hebben en dat 

gaat prima.”

Pierre Courbois – Independence (1983)

Pierre en Lucas met de plaat ‘Earwax’ (1970). 

“Jazzmuziek was toen  
eigenlijk de popmuziek.”

“Als we samen spelen blijken we ongeveer dezelfde  
timing te hebben en dat gaat prima.”
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Optreden in Willemeen

Ook spelen in Willemeen valt in goede smaak bij Pierre. Pierre: 

“Spelen op dat podium, dat gaat vanzelf, voor mij als drummer. 

Ik stel hele andere eisen aan de akoestiek dan rockdrummers. 

Rockdrummers willen vaak korte en strakke akoestiek, maar ik 

wil graag dat het ruimtelijk klinkt. Ik haal in alle podia waar ik 

kom, de vloerkleden weg. Die dempen gigantisch en dat wil ik 

juist niet. Ook drumpodia vind ik het ergste wat er is, gewoon 

op de grond, op een houten vloer, is het beste. Je begrijpt 

ook wel dat ik altijd ruzie heb met de opnametechnici, ik wil 

mijn microfoons niet te dichtbij hebben of aan de trommels 

geklemd. Twee overhead microfoons, dan komt alles er op.”

Earwax 

Eind jaren ‘60 is in Amerika de fusion doorgebroken in de 

jazz. In ‘69 heeft Pierre een plaat ‘Earwax’ gemaakt met zijn 

toenmalige groep Association PC, waar Jasper van ‘t Hof piano 

in speelde. Dat is inmiddels 50 jaar geleden. Pierre: “Het 

merkwaardige is, dat daar nu jacht op wordt gemaakt. Ik had 

toen ook twee Duitsers in de groep en die muziek die we toen 

maakten, wordt nu ineens Krautrock genoemd. Een plaat die wij 

vijftig jaar geleden hebben gemaakt, bij mensen in Bennekom 

in de huiskamer is nu ineens uitgeroepen in Engeland tot beste 

Krautrock plaat allertijden.”

John Coltrane

Pierre heeft ook een tijd in Parijs gewoond, destijds dé hoofd-

stad van de jazz. Hier heeft hij ook één avond samen gespeeld 

met John Coltrane. Dit is ook gelijk één van zijn favoriete 

artiesten waar hij mee heeft samen gespeeld. Dat hij met John 

op het podium belandde, was eigenlijk puur toeval. Pierre: “Ik 

zat in de tweede band van die avond. Dus het is niet zo dat hij 

mij uitgekozen heeft, maar de drummer Elvin Jones kwam door 

omstandigheden niet opdraven. Dat was wel erg leuk om te 

doen moet ik zeggen. We hebben bekende nummers gespeeld 

en die kende ik ook allemaal. We hebben na afloop nog lang 

zitten praten met z’n allen.”

‘May I use your piano?’ 

Ook Mal Waldron is geen onbekende. “Mal Waldron sliep vaak 

in het Rijnhotel. Die kwam dan hier eten want hij vond het eten 

wat Wennie kookte lekkerder dan het eten in het Rijnhotel. Van 

die kleine aardappeltjes was hij dol op. En dan ging hij op de 

piano zitten spelen. Iedere Nederlander die hier komt begint 

gelijk op die piano te rammen, maar zo’n beroemde man vroeg 

dan heel beleefd, ‘May I Use your piano?’, dat was wel erg leuk”. 

Wanneer we vragen met welke artiest Pierre niet heeft opgetre-

den, maar met welke artiest (uit de jazz of rock, of wie dan 

ook) graag samen mee zou willen spelen, is dat natuurlijk Miles 

Davis. 

Pierre samen met zijn zoon Barend tijdens het optreden in Willemeen op 18/11/2018. Foto’s: Maarten de Boer

Pierre met zijn plaat ‘Earwax’.
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Hank Mobley 

Eastman (Georgia), 7 juli 1930 -  

Philadelphia, 30 mei 1986 

 

Een virtuoos Jazz saxofonist die in de jaren ‘50 en ‘60 furore 

maakte. Zijn bekendste album is ‘Soul Station’ en zeker een 

aanrader als je een kijkje wilt nemen in het begin van de 

soul jazz. Ook heeft Mobley samen gespeeld met grote arti-

esten zoals Miles Davis en Max Roach

Mal Waldron 

New York, 16 augustus 1926 –  

Brussel, 2 december 2002

 

Een jazzpianist die de laatste pianist is die met Billie Holiday 

heeft samengespeeld. Hij heeft na de dood van Billie Holiday 

samen gespeeld met vele grootheden binnen de jazz zoals 

Charles Mingus en Eric Dolphy. Artiesten waarmee Pierre ook 

heeft samengespeeld in de jaren ‘60.

Art Blakey 

Pittsburgh (Pennsylvania), 11 oktober 1919 – 

New York, 16 oktober 1990

 

Een van de grootste toonaangevende jazz drummers ooit. 

Met zijn groep The Jazz Messengers begon Art Blakey aan 

de weg te timmeren met ‘Soul’. Vele artiesten zijn bij The 

Jazz Messengers begonnen om later zelf groot te worden. 

Voorbeelden hiervan zijn Wayne Shorter, Lee Morgen en in de 

jaren ‘70 Wynton Marsalis. Een van zijn hit albums is Moanin’. 

Een gevarieerd toegankelijk en heerlijk tijdloos jazz album. 

John Coltrane 

Hamlet (North Carolina), 23 september 

1926 – New York, 17 juli 1967 

Misschien wel de grootste saxofonist binnen de jazz. Hij 

heeft in zijn jonge jaren samen gespeeld met Charlie Parker 

en Dizzy Gillespie om zich daarna te voegen bij het quintet 

van Miles Davis. In de jaren ‘60 is hij als bandleider verder 

gegaan en heeft hij een aantal albums uitgebracht die nu als 

een van de klassieke jazz albums worden gezien in de muz-

iekwereld. Enkele voorbeelden zijn ‘My Favorite Things’, ‘Giant 

Steps’ en ‘A Love Supreme’.

Pierre live zien spelen? Dat kan volgend jaar want op 
vrijdagavond 8 januari 2021 zal hij met zoon Barend 
en Timo Somers in Willemeen optreden.  
Entree is gratis. 
 

Website: www.pierrecourbois.nl 

 

 

Interview: Lucas de Jong, Marjolein Regterschot, Oscar Budding 
Foto’s: Marjolein Regterschot 

Hank Mobley

“Waar ik muzikaal het meeste contact mee had, is Hank Mob-

ley. Hij speelt op één van de allereerste platen van Art Blakey. 

Het eerste concert met Hank was in Enschede op de technische 

universiteit met de gebroeders Jacobsen. Ik was ontzettend 

nerveus want Hank was dé saxofonist op een gegeven moment 

die altijd met Blinky speelde.”

Momenteel zijn ze op zoek naar de banden met de opnames 

van de plaat Earwax die destijds zijn gemaakt. Die willen ze 

in Amerika graag opnieuw uitbrengen, maar het liefst met de 

originele tapes, de mastertapes. Ze hebben al wat contacten 

lopen, dus wie weet.. “Zo blijf je aan de gang natuurlijk, leeft-

ijd of niet, ik heb gewoon geen tijd om oud te worden” zegt 

Pierre lachend.



10

Verticaal
1.  Jaarslijks evenement waarbij vrijwilligers rond  
 Halloween geschminkt en verkleed de straat op   
 gaan om Arnhemmers bang te maken en   
 dierenvoeding voor het asiel op te halen.
 
2.  Vrijwilligersfunctie waarbij een vrijwilliger bands  
 ontvangt en communiceert met bandleden voor,  
 tijdens en na de show.
 
5.  De favoriete vloeistof van vrijwilligers en   
 beroepskrachten van Willemeen.
 
9.  Survivalactiviteit waarbij vrijwilligers en een  
 jongerenwerker een aantal dagen in de natuur
 (over)leven.
 

Horizontaal 
3. Het fantastische online magazine van Willemeen 
 in tijden van de coronacrisis met creatieve inbreng
 van alle vrijwilligers! 
 
4.  Evaluatiemomenten die ná een evenement 
 plaatsvindt. 
 
6.  Plek waar allerlei creatieve drukwerken gemaakt  
 worden, zoals posters voor concerten en andere  
 activiteiten 
 
7.  Vervelende ziekte waardoor we elkaar momenteel 
 geen knuffels kunnen geven 
 
8.  Monumenteel en origineel onderdeel van   
 Willemeen, in het midden van het gebouw 
 
10. Het officiële Willemeen-volkslied

Willemeen Kruiswoordpuzzel
Kun jij de kruiswoordpuzzel oplossen?



Binnenkort beschikbaar
Deze unieke Willemeen 
tas is een speciale uitgave. 
Handgemaakt in onze eigen 
zeefdrukkerij. Binnenkort in 
productie. De levering volgt als 
ons pand weer open mag :-).



Wat heb je nodig?

• Plant 

• Touw

• Schaar en naald

• Kralen (optioneel)

Stap 1:

Doe je zes touwtjes in het middel dubbel zodat je nu 12 strengen hebt. We beginnen met de 

lus aan de bovenkant. Knip een apart stuk touw af en wikkel dat om de zes touwtjes. Als je je 

lus groot genoeg vind wanneer je hem rond buigt, wikkel je het touw om de twaalf strengen 

samen. Voor een stevige afwerking trek je het einde van je touw naar boven door je lus heen. 

Het eerste deel van je planthanger is nu al klaar!

Stap 2:

Gebruik 4 touwtjes voor 1 arm van de planthanger. Verdeel je touw in 3x4 setjes. We maken 

een simpele basisknoop, de square knot. Van de vier draden, leg je twee draden in het 

midden, hier knoop je omheen. Het rechtste draad haal je over de twee middelste draden 

heen, en onder de linkse draad door. Het linkse draad haal je onder de twee middelste 

draden door en haal je door de lus. Trek aan. Haal de linkse draad vervolgens over de 

twee middelste draden en onder de linkse draad door, en de rechtse draad onder de twee 

middelste draden en haal hem door de lus. Trek aan. Dit herhaal je totdat er lengte ontstaat, 

ook bij de andere armen.

Stap 3: 

Nu heb je drie armen met allemaal dezelfde lengte rechte knopen. Doe om iedere arm 

een kraal. Vervolgens ga je dezelfde knoop maken als in stap 2, maar dan voor de helft. 

Het rechtste draad haal je over de twee middelste draden heen, en onder de linkse draad 

door. Het linkse draad haal je onder de twee middelste draden door en haal je door de lus. 

Herhaal. Door het rechtse draad steeds bovelangs te doen, krijg je automatisch een spiraal.

Stap 4:

Weer voeg ik een kraal toe, en ga weer verder met de knoop uit stap 2 (recht, dus een hele 

knoop en om en om). Nu is de hanger lang genoeg voor de volgende stap.

Stap 5:

Je kunt je hanger nu ophangen. We gaan het gedeelte maken waar de bloempot in komt. 

Hiervoor maak je weer de square knot, maar dan met ruimte ertussen. Herhaal dit een aantal 

keren, afhankelijk hoe vaak nodig is dat je pot erin past. 
 

Stap 6:

Eventueel maak je hem nog iets langer of korter. Als je tevreden bent kun je hem gaan 

afronden door alle touwtjes samen te voegen, en hier weer een touw omheen te knopen. Nu 

is je planthanger klaar!

Do It Yourself
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Macrame planthanger

Om te beginnen:

We gaan een plantenhanger maken bestaande uit drie armen.  

Geschikt touw kun je voor een klein prijsje al kopen bij de Wibra of de 

Zeeman en je kunt zelfs gewoon bruin touw van de Action gebruiken. 

Knip zes stukken van het touw van ongeveer 3 meter.



Do It Yourself
Macrame planthanger
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Meer tips:

Op YouTube staan veel tutorials waarin 

voor gedaan wordt hoe je een planthanger 

kan maken. Ook kun je op Google zoeken 

op ‘Macramé planthanger’, ‘basisknopen 

Macramé’ of ‘Zelf een planthanger maken’. 

 

Ook thuis creatief bezig? Mail naar 

redactie@willemeen.nl
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Iedere week schrijft vrijwilliger Maarten Vermeulen over zijn 

werk als Coördinerend Begeleider in een gezinsvervangend 

tehuis voor verstandelijk gehandicapten.

Column: Verlenging

Vorige week krijgen wij allemaal te horen dat de maatregelen 

met 4 weken verlengd worden en dat alleen de basisscholen, 

op aangepaste manier, weer open mogen.

Dit nieuws was op mijn werk wel een domper. Cliënten hadden 

het al weken over “28 april”, want dan mochten ze weer 

naar de bingo, konden ze hun familie weer in levende lijve 

zien en mochten ze weer aan het werk. Helaas besloot de 

regering toch anders. Maar ja, hoe leg je dat mijn cliënten uit? 

Misschien een beetje kinderachtig, maar het zinnetje “mag 

(nog) niet van Mark Rutte” komt vaak voorbij.

In tegenstelling tot het begin van deze crisis, zit het chagrijn er 

bij veel bewoners nu écht in. Ze zijn er klaar mee om binnen 

te moeten blijven. Ook al waarderen ze wel al onze extra 

activiteiten ( op Koningsdag hebben we een spelmiddag met 

oud Hollandsche spelletjes georganiseerd zoals spijkerpoepen 

en ezeltje-prik), ze willen allemaal graag weer deelnemen aan 

de samenleving. En geef ze eens ongelijk!

Ook de cliënten die eerst heel blij waren niet te hoeven 

werken, snakken er nu naar. Cliënten letten constant op elkaar 

en er ontstaan vaak kleine ruzietjes, die eigenlijk over niks 

gaan. 

Als begeleiding ben je dus veel als politieagent aan het 

spelen. Cliënten worden chagrijniger en zijn steeds moeilijker 

te activeren. Ze komen lastiger uit bed of zijn niet voor de 

televisie weg te slaan. Ze worden opstandiger en hebben 

minder geduld. En dat komt voor een groot deel omdat ze 

het niet begrijpen. En omdat ze nu de ervaring hebben dat de 

maatregelen verlengd kunnen worden, zijn ze bij lange na niet 

zo enthousiast over 19 mei als dat ze waren over 28 april.

Nu heb ik zelf de stille hoop dat vanaf 19 mei de 

verzorgingstehuizen ( waar wij ook onder vallen) in ieder geval 

weer bezoek mogen ontvangen, al zal dat wel onder strenge 

voorwaarden gaan. Maar ik denk dat die versoepeling de 

cliënten een beetje verlichting geven en dat voor hen ook, 

langzaam maar zeker, het einde in zicht is.
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Hoi! Ik ben Daniël en ik ben een vrijwilliger bij Willemeen. 

Ik ben in 2017 begonnen met een welzijns-opleiding. 

Hiervoor liep ik stage, ging ik naar school en om mijn 

leven te verbeteren deed ik ook een poging om naar 

de sportschool te gaan. Daarnaast deed ik af en toe 

sfeerbeheer bij Willemeen. Een sociaal leven was hier en 

daar ook nog aanwezig. Of nou ja… alcohol drinken en 

goede muziek luisteren.

Tegenwoordig zit ik thuis. Want stagelopen kan niet. De 

sportschool en school zijn ook dicht. Dit betekent niet 

dat ik niet aan school kan werken, want alles is online 

beschikbaar. Maar nou wil het zo zijn dat ik het onwijs 

lastig vind om aan school te werken. Niet omdat het 

moeilijk is, want als ik er even voor zou gaan zitten is het 

zo af. Maar omdat er zoveel meer leuke dingen zijn om te 

doen. Om een voorbeeld te geven. Eten is een hobby die 

ik nog steeds goed kan onderhouden. Het nadeel daarvan 

is wel dat je iets aankomt. Nou kan je gaan sporten, 

daarvoor zijn natuurlijk genoeg apps voor die jou daarbij 

kunnen helpen. Het is simpel, sterker nog ik heb drie van 

die apps. Maar de computer die in de hoek staat is veel 

interessanter. Games, dat is een hobby die makkelijk is. Er 

is een website waar mensen spelletjes op spelen daar kan 

jij dan naar kijken. Geniaal! Dan hoef je het spelletjes zelf 

niet te spelen. In het begin van de intelligente lockdown 

vond ik een boek in mijn brievenbus. Ik denk dat ie door 

een flatbewoner uit de flat is geschreven. Maar ik heb geen 

zin om dat uit te zoeken. Ik heb dat boek uitgelezen. Dat 

is een enorme positieve ontwikkeling denk ik. Want ik heb 

al in jaren geen boek uitgelezen. Je hebt tegenwoordig 

allemaal apps waarop je series kan kijken. Dat is iets wat 

zeker ook een optie is.  

In deze periode van COVID19, thuisblijven, weinig sociale 

contacten in de echte wereld en de 1.5m samenleving is 

het enorm lastig om op jezelf te zijn. Daar heb ik enorm 

veel moeite mee. Dit zit in je hoofd en het is moeilijk om 

Mijn leven vóór COVID-19 en 

mijn leven tijdens COVID-19.

De band Spell is een heavy metal/ 

hard rockband. Zij hebben onlangs 

een album uitgebracht genaamd 

Opulent Decay. Een aanrader voor 

heavy metal fans. Als je van wat 

rustigere muziek houdt dan is het 

nieuwe album van Myrkur een 

aanrader. Ze heeft een Folk album 

gemaakt en is heerlijk tijdens een 

wandeling. Begin dit jaar heeft de 

band Rectum Raiders (X Raiders 

noemen ze zichzelf nu) een album 

uitgebracht genaamd Weltschmerz 

‘89 en het is heerlijke rock met metal 

elementen erin. 

Groetjes Daniël! 

dit op te lossen. Ik ben maar gaan wandelen en ook al mag 

het niet heb ik een aantal mensen gevonden die af en 

toe gezellig mee willen lopen. Wel natuurlijk met gepaste 

afstand. Dit zorgt toch een beetje voor dat sociale contact 

wat ik echt nodig heb. Ja het is misschien egoïstisch. Soms is 

het belangrijk om aan jezelf te denken. 

Daarnaast ben ik net als voor het COVID19 tijdperk nog 

steeds veel bezig met muziek luisteren. Er komt nog steeds 

geweldige muziek uit. Ik geef 3 tips die de metal/muziek 

liefhebber misschien wel kan waarderen. 

Spell

Myrkur

Rectum Raiders
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Jorrit Hompe

De thuiswerkplek van... 

Jorrit, programmeur en jongeren-
werker bij Willemeen
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Beste live acts W1:

Poeh lastige vraag zeg.... Ik beperk mij zelf dan 

voor het gemak tot afgelopen jaar en benader 

de vraag op gebied van liveshow, geluid, stage 

act etc. Dan stak Coven (foto) er voor mij wel 

bovenuit. 

Favoriete serie(s) op dit moment?

Ik Netflix niet zoveel, wat ik afgelopen tijd gezien 

heb en wat mij nu te binnen schiet is Black Mirror, 

Ares (NL-serie). Ik zit nu in Vikings en Norsemen 

vond ik gaaf.

Favoriete song:

1 nummer van 1 artiest als favoriete song bestempelen? 

Dat kan ik niet beantwoorden helaas. 
 

Beste band: 

Beastie Boys 
 

Kunst? 

Hoe meer hoe beter! Mogelijk het hoogste levensdoel. 
 

Favo films: 

Ik heb ooit op iets te jonge leeftijd een stukje van een 

creepy science fiction film gezien na behoorlijk wat 

speurwerk kwam ik erachter dat het ging om “Invaders 

From Mars” er zijn twee versies (‘53 en ‘86) ik denk dat 

het de originele was die wil ik nog graag is een keer 

volledig zien. 
 

Favoriete stad/land: 

Heb nog niet alles gezien ;-) Maar zou graag is terug 

gaan naar Rome, Willemstad, Ljubljana of Minsk. 

Qua land zou ik graag Georgië eens bezoeken (nooit 

geweest) en USA nog eens. 

 

Boek dat je nu leest: 

Ik ben niet zo’n lezer, ik ga echt snel beginnen aan 

“How Music Works” van David Byrne ik beloof het.  Even 

terug heb ik het luisterboek “Hermes Herboren” van 

Maarten Zweers met veel plezier beluisterd en bladerde 

in even door Days Of War, Nights Of Love.

YouTube tips:

Als ik even kijk naar mijn recentelijk bekeken 

dingen programma valt op dat de volgende kanalen 

meermaals op zoek:

 • Thrasher magazine

 • Needledrop

 • Toren C

 • Tiny desk 

 • KEXP

 • Whats in my bag

Guilty pleasure:  

HIM, Kid Rock

Onhebbelijkheden:  

Cynisch, provocatief, ik vind (vaak) dat ik gelijk heb.



Welcome to the jungle

Cactus (van Nicole)
Mijn meest bijzondere plant is deze kleine cactus, de kleinste 
die ik kon vinden. Want ik zou immers nog 2 weken door 
Maleisië backpacken. In de koelere binnenlanden daar heb je 
verschillende aardbeien, maar ook cactus farms. Bij die eerste 
kun je de planten zien groeien en allerlei aardbeiengerechten 
eten, zoals een interessante aardbeien nasi en natuurlijk 
aardbeien wafels. En de cactus farms doen denken aan onze 
Intratuin, waar je naast cacti nog allerlei andere soorten 
planten kunt kopen. Als souveniertje heb ik deze mini cactus 
meegenomen. Hij heeft de hele reis wonderwel goed overleefd, 
supergoed ingepakt door de farm en voorzichtig in het flesvakje 
van mijn rugzak gestopt. Mijn moeder had nog een bijpassend 
bloempotje en zo werd dit het meest bijzondere plantje in mijn 
huis. Want wie kan er nou zeggen dat ze een Maleisische cactus in 
hebben? 

Planten van Luke
Ik heb aardig wat kamerplanten, maar 
ik heb nu ook een aantal mooie stekjes 
staan.  Waaronder een peperplant, 
een citroenboom, hyssop (een 
kruidsoort uit Perzië) en daarnaast 
staan een Madagascar Jewel en een 
Tiengebodenplant. 

Wij hebben een kijkje thuis genomen bij vrijwilligers, om te kijken welke jungles we daar aantreffen. In dit artikel 
de opbrengst wat er aan planten bij onze vrijwilligers en medewerkers thuis te vinden is.

Emily
Gekocht als klein europlantje bij de 
intratuin. Hij is nu groter en groter aan 
het groeien. Mijn mooie palm.



Welcome to the jungle
Sierappel (van Oscar)
De sierappel is in 7 jaar tijd van klein sprietje in een jong 
volwassen boom veranderd die elk jaar halverwege april 
bloeit, dan stikt het van de bijen en hommels die ook in de 
insektenhotels zitten, vooral metselbijen. De vrucht van de 
sierappel is niet vreten. Het zijn mini-appeltjes die het vooral 
goed doen bij de jonge merel-kuikens in de haag. Gelukkig 
fungeert t boompje ook niet meer als krabpaal van de kat.

Schlumbergera truncata (van Marjolein)
Dat klinkt wel heel fancy, maar het is gewoon een 
cactus. De schlumbergera truncata, ook bekend 
als de Thanksgiving-cactus, bloeit meestal in 
november. Maar zoals je ziet staat hij nu ook 
prachtig in de bloei. De bloemen geven mooie en 
heldere kleuren, zoals hier in het roze. Ik heb hem 
ook in het rood staan, maar hij komt ook in het 
wit of geel voor. Ik vond deze bij de Albert Heijn 
een paar weken terug. De stengels zijn lang en 
zodoende is het ook een hangende cactus. 

Peperomia argyreia (van Merel) 
Het gaat dan over de Peperomia argyreia oftewel de 
Watermeloen plant. Hij behoort tot de familie van 
sierbladplanten. 

De bladeren van dit vetplantje lijken op een 
watermeloen en zorgen voor een beetje optisch 
bedrog. Het blad is naar buiten gekeerd, maar als je 
langer blijft kijken lijkt het door de tekening op het 
blad net op een echte ronde watermeloen. Ik zag hem 
in de bloemenwinkel in Klarendal en was op slag 
verkocht :)
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Corona werkplek van vrijwilligers  
Luke & Michel

Ik zag de oproep om je plantjes in te sturen voor de nieuwe editie van WZINE en ik werk samen met mede-vrijwilliger Michel 

op één van de mooie stadstuinen die Arnhem rijk is. Dus het leek mij leuk om hier meer over te vertellen, over hoe wij deze 

coronatijd doorkomen de laatste tijd.

 

Wat is Kweekland? 

Kweekland is een biologische pluktuin aan de Dalweg. De tuin bestaat al sinds begin 1900, maar in de huidige vorm zoals wij 

het nu kennen bestaat het nu ca 7 jaar. Mensen kunnen hier vanaf mei t/m eind oktober zelf hun eigen groenten, fruit, kruiden 

en ook vele bloemen oogsten. Op de tuin werkt een  een diverse groep vrijwilligers, allemaal met verschillende achtergronden. 

Sommigen lopen er om een dagbesteding te hebben, anderen zitten tussen banen in, of ze lopen stage vanuit de groene MBO 

en HBO scholen in Velp. Wanneer de lockdown voorbij is, willen we ook meer gaan samenwerken met lokale restaurants en 

winkels. Zo werken we al samen met Estée Strooker (bekend van het TV-programma Masterchef en het Arnhemse restaurant 

Het Amusement). Het doel van onze tuin is om zoveel mogelijk lokaal gekweekt voedsel ook lokaal aan te bieden, zodat 

Arnhemmers voedsel uit hun eigen stad kunnen eten. Voor Arnhemmers door Arnhemmers. 

 

Wat groeit er op Kweekland? 

We verbouwen allerlei verschillende soorten groenten en fruit. Ik ontferm mij ook over een kruidentuin, die dit jaar door mij 

ontworpen is. Op dit moment groeien er groenten op het land als maïs, capucijners, doperwten, palmkool, rabarber, japanse 

wijnbessen, bramen, druiven, pruimen, verschillende soorten sla, venkel en wortelen. Ik heb dit jaar ook een nieuw deel 

ontworpen, namelijk een kruidentuin! Die is verdeeld over 4 oude betonnen bakken, en daarin staan verschillende soorten 

kruiden die geplukt kunnen worden. In de kas op het terrein worden er ook nog verschillende gewassen gezaaid en opgekweekt, 

om later geplant te worden op het veld. Tegen de herfst kun je ook rode en gele bieten, pompoenen, boerenkool en courgettes 

oogsten op de tuin. Naast deze gewassen hebben wij ook een prachtige bloementuin, bomen en struiken met verschillende 

soorten bloemen die geplukt kunnen worden, deze bloemen worden verzorgd door onze eigen bijenkolonie! En in december kun 

je ook een eigen kerstboom adopteren, die dan door het jaar heen door een kweker verzorgd wordt.

 

Vanaf eind mei is Kweekland weer geopend voor publiek, iedereen is dan welkom op onze mooie stadstuin!

door: Luke Verhoef

 
Kweekland is een prachtige stadstuin in  
Arnhem met een pluktuin, tuinwinkel en  
theeschenkerij. Kweekland wordt beheerd  
door Stichting Ortus. Kweekland is gelegen  
tegen het Sonsbeekpark aan de Dalweg. 

Kweekland  
Dalweg 80, 6821 JP Arnhem 
XWV6 JJ Arnhem 
 
https://stadstuinkweekland.nl/frontpage/



Vrijwilliger Michel is druk bezig met de paden tussen de druiven en bessen onkruid vrij te maken.

Een van de appelbomen die verspreid staan over de tuin. Wortelen die uitgegraven zijn om ze een mooie nieuwe plek te 
geven met meer ruimte om te groeien. 

Hop die gekweekt wordt zodat er later dit jaar door lokale 
bierbrouwers mee gebrouwen kan worden. 

Een pruimenboom waar in de zomer de lekkerste pruimen aan 
groeien!
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in jou lach, zag ik de wereld
het leeft!
harmonie, zweeft geeft
jou lach geeft mij de eenheid met de lach
leef!

zeepbellen
zeep stippen
als zeep kussen op mijn lippen
bellen van lucht met zeep stippen
met zeep stippen, lucht kussen op mijn lippen

Angela’s Haiku
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DE PLEELIST 
VAN: EVA
Maar Goed Dat Ik Een Balkon Heb 
Anders Zou Ik Echt Ramgek Worden 

Het is alweer bijna zomer en het weer is delightful! Helaas 

kunnen we niet bar veel uitspoken buiten, maar je kunt je wel 

vermaken met dingen die je in je tuin of op je balkon kan zien. 

Enjoy the little things, no?

1.	 LEMON	JELLY	-	NICE	WEATHER	FOR			 	
	 DUCKS
Klik hier voor de YouTube video 

Nice weather voor iedereen! Een blij nummer waarvan ik zelf ook wil 

gaan poedelen in een teiltje.

2.	 YUTAKA	YOKOKURA	-	DRAGONFLYN 

Klik hier voor de YouTube video

Heerlijke zwoele Japanse citypop uit de late jaren ‘70. Dit vereist je 

grootste cocktailglas en meest overdadige zonnebril.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dioudby-xooc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsqZgFZJA4-g
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3.	 MITIS	-	WILDFLOWER	(SPECIAL	MIX)
Klik hier voor de YouTube video 

Een beetje positieve chillstep om bij weg te dromen in je hangmat.

4.		 UNKNOWN	MORTAL	ORCHESTRA	-	HUNNYBEE
Klik hier voor de YouTube video

Beter zijn we extra lief voor onze gestreepte vriendjes deze zomer! Voorzie ze van 

bloemen, water en wat smooth tunes maybe.

5.		 TWO	STEPS	FROM	HELL	-	FLIGHT	OF	THE	SILVERBIRD
Klik hier voor de YouTube video

TSFH maakt gruwelijk bombastische orchestrale composities en je zult hun muziek vaker 

hebben gehoord onder game- en filmtrailers. Dit nummer wil nog wel eens de plek van Eye 

Of The Tiger innemen als ik ‘t huishouden moet doen.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFF9tyGL2I-Q
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIJrKlSkxRHA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dn-Dh3ftkRAs
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Uitgave 5
11 april 2020 
 
 
Speciaal voor vrijwilligers van:

Redactie: 
Mees, Lucas, Oscar, Marjolein, Daisy

Mail de redactie:
redactie@willemeen.nl

Met dank aan:  
Eva, Nicole, Pierre en Wennie, Jorrit, 
Merel, Luke, Michel, Angela, Martijn,
Daniel, Maarten, Maarten, Amy
 

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

WZINE 


