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Op een zonnige vrijdagmiddag spreek ik met een dame 

die al jaren lang belangrijk werk voor Willemeen doet 

en bij ons een wekelijkse gast is. Deze dame heet 

Anouk Pauwels en is actief bij Willemeen voor de 

promotie van concerten.  

Anouk Pauwels

Lees verder

Interview
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Anouk brengt al 14 jaar voor Willemeen en andere organisa-
ties in Arnhem posters en flyers rond. Praktisch iedere dag is 
zij door heel Arnhem te spotten met het ophangen van post-
ers en het neerleggen van flyers. Per dag bezoekt  ze wel  30 
‘promotie plekken’.  Anouk geeft aan ‘het leukste beroep van 
iedereen te hebben’. Het meeste plezier aan het promotiew-
erk haalt ze uit het onderweg zijn en mensen ontmoeten. 
Ze vindt het fijn om betrokken te zijn bij veel verschillende 
organisaties, festivals en concerten. 
 
Niet alleen in Arnhem...
Anouk is niet alleen in Arnhem te vinden met haar pro-
motiewerk. Soms is ze ook in Amsterdam en Rotterdam even-
ementen aan het promoten. Het ene evenement heeft een 
bredere reikwijdte dan de andere. Maar hoe is Anouk eigenlijk 
zo ver gekomen om voor verschillende organisaties posters 
en flyers op te hangen? 

14 jaar geleden raakte Anouk geïnspireerd door een kraampje 
in Arnhem waar een poster hing die haar niet zo beviel. 
‘’Wat een lelijke poster, dat moet anders’’, dacht ze. Als het 
om posters gaat is ze nogal kritisch en direct. De poster was 
niet duidelijk. Toen Anouk hierover een opmerking maakte 
bij het kraampje, werd er gevraagd of ze niet met de organ-

isatie wilde meedenken over het uiterlijk en de vormgeving 
van de posters en flyers. ‘’Binnen een uur had ik het klusje 
te pakken.’’ In de loop der tijd hebben andere organisaties 
Anouk ontdekt in haarvindrijkheid, creativiteit, betrokkenheid 
en natuurlijk haar enthousiasme. We lopen verder naar het 
Centraal station waar het VVV-kantoor zit. Anouk geeft aan dat 
ze bij Willemeen twee prachtige grote ramen heeft om posters 
op te hangen. ‘’Echt een unieke plek’’. Bij de Huiskamer in 
het VVV-kantoor wijst ze mij twee kliklijsten aan een grote 
betonnen pilaar. Die heeft ze Museum Arnhem gekregen. Deze 
plekken en een lange tafel in de Huiskamer heeft ze tot haar 
beschikking om posters op te hangen of flyers neer te leggen. 
Volgens haar is dit dé ideale promotieplek omdat  het op het 
station een komen en gaan is van mensen die hier langswan-
delen. Anouk vertelt mij haar gouden tip; posters op zithoogte 
hangen.”Zo kunnen mensen die bijvoorbeeld in een kroeg 
zitten de poster goed zien”. 

Willemeen 
Als ik haar vraag wat ze bij Willemeen voor een 
werkzaamheden doet, geeft ze aan dat ze allereerst vol 
enthousiasme is dat Willemeen bestaat en blijft bestaan. 
‘’Elke keer als ik hier langsrijd denk ik “hoera, hoera, hoera”,  
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ook al klinkt dat misschien overdreven’’.  Wat ze zo bijzonder 
aan Willemeen vindt? “De sfeer is altijd goed als ik hier ben, 
op wat voor een moment dan ook.” Ook de betrokkenheid 
en de samenwerking binnen Willemeen vindt ze bijzonder. 
Onze kookkunsten zijn haar ook niet ontgaan. ‘’Er wordt hier 
heerlijk gekookt.’’.  Als bezoeker is Anouk eveneens regelmatig 
in Willemeen te vinden. Als ik haar vraag naar haar favoriete 
muziekgenre geeft ze aan dat ze houdt van Rock of Rock ‘n 
Roll muziek. Dit draagt ze ook uit door een prachtig paars 
T-shirt te dragen van The Rolling Stones. 
 
De coronacrisis
Tijdens de corona-crisis heeft Anouk helaas niet zoveel post-
ers rond te brengen. Ze besteedt nu haar tijd aan het helpen 
van mensen in de tuin en houdt soms de wacht bij de werf bij 
de stadsblokken om te kijken of er niets vernield wordt. Ook 
loopt ze graag met een hond die ze voor iemand uitlaat. Echt 
een betrokken Arnhemmer. Anouk heeft ook in het verleden 
in Groningen een opleiding gedaan om etalages in te richten. 
Ze is cum laude afgestudeerd van deze opleiding tot etale-
use. Dit werk deed je binnen en dat vond ze minder. Ze is 
nou eenmaal een buitenmens.  Ze komt oorspronkelijk uit de 
omgeving Drenthe maar woont al ruim 20 jaar in Arnhem. ‘’Ik 
voel me best wel een Arnhems meisje en ik zou ook niet meer 
willen verhuizen.’’ Omdat ze dan de mooie natuur waar ze als 
buitenmens zo van houdt, moet gaan missen.
 
Over de vraag wat maakt een poster tot een goede poster 
hoeft ze niet lang na te denken. “De mooiste poster is een 
duidelijke poster! Eentje die goed leesbaar is en duidelijke 
informatie heeft. Waar is het, wanneer is het,hoeveel kost het, 
leeftijdgrens, enzovoort”  Anouk geeft nog steeds tips aan 
organisaties over de vormgeving van posters. ‘’Hierbij leg ik 
de lat hoog’’,  geeft ze aan. “De duidelijkheid van een poster is 
belangrijker dan een mooi figuur op de poster”. 

Het Circustheater
Eenmaal bij café Dudok aangekomen wil Anouk mij graag iets 
vertellen over het Circustheater. Het is een festival door heel 
Arnhem heen. Helaas gaat dit festival dit jaar niet door maar 
de flyer voor 2021 is er al en er wordt ook al promotie voor 
gedaan. Anouk loopt het café binnen om een heel bijzonder 
promotie item te pakken.

Na een aantal minuten komt ze naar buiten met een blauw 
karretje en haalt daaruit een grote grijze zak en een soort 
ventilator. Met een lang oranje elektriciteitssnoer loopt Anouk 
café Dudok weer binnen om het snoer aan een stekkerdoos 
aan te sluiten. De ventilator begint met blazen en er ont-
staat een grote opblaas olifant. Omdat het festival dit jaar 
niet door kan gaan heeft de organisatie besloten om een 
grote opblaasolifant neer te zetten om toch een beetje een 
sprookjessfeer te creëren in Arnhem. Het imposante opblaas-
dier zet Anouk bijna elke avond bij Dudok op. De olifant is 
dé mascotte van het Circustheater. Vol trots kijkt ze naar de 
opblaasjumbo.

Als ik haar als laatste vraag hoeveel posters ze heeft rondge-
bracht in haar nu al 14 jaar durende promotie carrière,  geeft 
ze me een rekensom. ‘’ 750 in de maand keer 12 keer 14’’. Dat 
zijn 126.000 posters! 
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Iedere week schrijft vrijwilliger Maarten Vermeulen over zijn 

werk als Coördinerend Begeleider in een gezinsvervangend 

tehuis voor verstandelijk gehandicapten.

Column Maarten

Vanaf deze week gaan er mondjesmaat dagbestedingslocaties 
weer open, op aangepaste wijze, en dat betekent dat ook een 
aantal van mijn cliënten weer aan de slag kunnen. Weg uit 
het opgesloten huis waar ze al bijna 12 weken in zitten. Weer 
afleiding vinden, andere mensen ontmoeten en er op uit 
gaan. Wat gun ik die mensen dat zeg.
 
Wat een gekke periode is het ook. Ik heb veel mensen 
gesproken in de afgelopen weken en niemand gaf ooit langer 
dan 4 weken thuis te hebben gezeten (behalve dan vanwege 
ziekte). Nu hebben veel mensen 12 weken thuis gezeten. Dat 
zijn 3 maanden. Voor sommigen van mijn cliënten zakte de 
moed in de schoenen, maar ook bij collega’s. 

Ik merk aan mijzelf ook dat het werk zwaarder wordt. Er valt 
over minder dingen te praten, want er gebeurd niet veel. Ik 
haal plezier uit mijn werk door bewoners een fijn leven te 
geven en ze te zien genieten. Maar er is zo weinig voor ze 
om van te genieten de laatste weken. Weer knutselen, weer 
een bordspelletje spelen of weer een leuke film kijken. Het 
enthousiasme voor deze activiteiten neemt af bij de cliënten 
en dat begrijp ik. Het voelt voor hen alsof het een moetje.
 
Ik heb in een grijs verleden de opleiding “Veiligheid 
en Vakmanschap” gevolgd, in die opleiding wordt je 
klaargestoomd voor het leger en ben je, na het behalen 
van die opleiding, al voor 75% militair. Ik ga daar verder 
niet over uitweiden, behalve dat ze bij Defensie bepaalde 
termen gebruiken, vakjargon, die soms heel grappig zijn, 
soms onnodig stuitend en soms ook enorm passend bij een 
situatie.
 

Als wij op de kazerne waren in de periode dat we gedrilt 
werden, moesten we wel eens rondjes rennen of gaten graven, 
zonder doel. “HZB-en” noemde ze dat. Een afkorting voor 
“houd ze bezig”. Dit wordt vooral toegepast als je gedrilt wordt, 
of wanneer er in een periode niet zo veel te doen is. Omdat 
militairen zich anders gaan vervelen en ongein gaan uithalen, 
denk ik.
 
Als ik op mijn werk weer aan cliënten aanbiedt om een potje 
te memory te spelen of een rondje te gaan wandelen, wat 3 
maanden geleden echt werd gezien als quality-time tussen 
begeleider en cliënt, voelt het deze dagen steeds meer als 
“HZB-en”. 

Daarom snakken, naast de cliënten, ook de begeleiders weer 
naar de volgende versoepeling van de regels die nog steeds 
gelden voor verzorgingstehuizen.

“Ik haal plezier uit mijn werk door bewoners een fijn 
leven te geven en ze te zien genieten.”
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Merel
Mijn thuiswerkplek is aan de keukentafel. Met een extra scherm en een bureaustoel best goed te doen.

Enige ‘lastige’ is dat mijn vriend ook thuis werkt en we dat allebei in de woonkamer doen. Soms even een rock-

paper-scissors moment wie als eerste naar buiten moet om daar een telefoongesprek te voeren.

Ik krijg extra aanmoediging van de beer in de stoel die ideetjes aan mij door fluistert.

De thuiswerkplek van... 
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Beste Live act: 
Mad Sin + voorprogramma 
 
Favoriete serie(s) op dit moment?
After Life en alle scandinavische crimi’s

Favoriete song:
(niet te doen dit..) Jeanny van Falco 
 
Beste artiest: 
Prince 

Beste band:
Electric Eel Shock en Dire Straits
 
Kunst? 
Kandinsky 

Favo films: 
Dances with wolves, All the president’s Men, Goldeneye 

Favoriete stad/land: 
Japan, Schotland en Griekenland 
 
Boek dat je nu leest: 
Japan in honderd kleine stukjes - Paulien Cornelisse

YouTube-tips:  
Kanaal Hello Origami voor als je een nieuwe hobby wilt 
ontwikkelen en BVG- Is mir egal

Guilty pleasure: 
Alles wat met dragqueens te maken heeft!  
 
Onhebbelijkheden:  
Weinig geduld

Merel, PR en communicatiemedewerker
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Lucas
Even voorstellen...

Hoi, ik ben Lucas, ik ben 20 jaar en woon in Huissen. Ik ben geboren in Arnhem. Ik doe nu de mbo-opleiding 

niveau 2 tot kok. Volgend jaar ga ik de mbo-opleiding niveau 3 tot zelfstandig werkend kok doen. Ik ben 

vrijwilliger geworden bij Willemeen omdat ik graag wat nieuwe contacten wil. Tot dusver ben ik heel erg 

verrast! Wat een fijne mensen er zijn dit voelt heel erg goed. Ik houdt ook heel erg veel van muziek, ik ben 

zelf een hele grote fan van David Bowie en Pink Floyd. Ik heb ook heel veel platen en ben ook altijd op zoek 

naar platen. Ik heb een grote passie voor koken, ik ben het liefst de hele dag door met eten bezig en ik heb 

ook nog een lekker recept voor jullie. Ik hoop jullie snel te zien!!
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Benodigdheden:
• 500 gram spaghetti • 2 tenen knoflook

• 300 gram spekjes • Stuk parmezaan

• 5 eieren 

Bereidingswijze:
Je bakt de spekjes in een wokpan. Als je geen wokpan hebt 

kun je ook een grote koekenpan gebruiken. Je voegt als 

de spekjes gaar zijn, de knoflook toe. Je bakt dit kort mee. 

Ondertussen kook je de pasta gaar. Het is lekker om de 

pasta ‘all’Uovo’ te gebruiken, die is in 9 minuten gaar.  

Je kluts de eieren met een groot deel van de geraspte 

parmezaan. De pasta doe je direct uit het water bij de 

spekjes en je voegt ook twee of drie scheppen kookvocht 

toe. Hierna doe je het vuur uit. Je voegt het eimengsel toe, 

je mengt dit goed door elkaar en daarna kun je opdienen. 

Rasp hierover nog een beetje parmezaan. Eet smakelijk!

Pasta Carbonara 
(4 personen)

Je snijdt drie tomaten en de mozzarella in dunne 

plakjes je legt dit op je serveerbord, leg er een een 

paar blaadjes basilicum op, dan een scheutje olijfolie 

en balsamico azijn overheen...eet smakelijk!

Salade caprese
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W1 Summer: Kajakken met vrijwilligers
 

Soms is het tijd om de rock&roll in W1 te verlaten met je collega vrijwilligers. 

Om sportief en fris weer terug te keren! En zeker na een onzekere periode als 

deze... 

Veenendaal - Rhenen 20 juni 2020
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Je bent al op vroege leeftijd in een afkickkliniek opgenomen. 
Wat heeft daartoe geleid?
Op mijn dertiende begon ik af en toe te blowen, maar dat liep 
al vrij snel uit de hand richting enorm veel blowen. Niet lang 
daarna begon ik ook vrij veel harddrugs te gebruiken. Ik verloor 
hierdoor de controle over mijn hele leven en heb school, werk 
en mijn thuissituatie echt flink verpest.

Was die opname in een afkickkliniek je eigen keuze of moest 
je erheen?
Mijn ouders kwamen met het voorstel om naar een kliniek 
te gaan, maar uiteindelijk heb ik er zelf voor gekozen om er 
naartoe te gaan en een intake te doen.

Hoe vond je het idee dat je tien weken in een afkickkliniek 
ging doorbrengen?
Ik vond het vooral erg eng, ik wist niet wat ik kon verwachten 
en ik was bang om eigenlijk écht te gaan veranderen. Ook vond 
ik het erg moeilijk om de mensen om wie ik veel geef niet 
dichtbij te hebben tijdens zo’n ingrijpend proces.
 
Was je tijd in de kliniek zwaar?
Het was erg afwisselend. Ik heb er veel mooie en leuke 
momenten meegemaakt, maar ook heel veel (mentaal) zware 
gesprekken moeten voeren. En het volle dagprogramma van 
7:00 tot 22:00 uur was ook wel erg zwaar om vol te houden.
 

Interview  
Juul (18) zat 10 weken in een afkickkliniek 
Juul (18) begon al op jonge leeftijd met het gebruik van harddrugs. Toen ze veertien was nam ze haar eerste pilletje 
en daarna liep haar drugsgebruik al vrij snel uit de hand. Daarom kwam ze op haar zeventiende in een afkickkliniek 
terecht waar ze tien weken verbleef. Inmiddels is Juul achttien geworden en sinds drie weken terug uit de kliniek. Ze 
vertelt openhartig over haar ervaringen en haar tijd in de kliniek.
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Miste je de drugs toen je daar zat?
De eerste drie weken wel, maar dat kwam vooral omdat ik 
gewend was te gebruiken als ik me niet goed voelde. Daarna 
was ik er wel aan gewend en werd het allemaal wat makkelijker.
 
Waren er ook mensen in de kliniek die toch stiekem 
gebruikten?
Qua drugs niet voor zover ik weet. Maar ik heb er wel meerdere 
vormen van zelfbeschadiging meegemaakt, zoals stelselmatig 
overgeven en meer.
 
Hoe zag een dag in de kliniek er uit?
De dagen bestonden uit een strak programma:
06:45 – opstaan
07:00 –  ochtendgym
07:30 –  ontbijt
08:00 –  kamertijd
09:30 –  groepssessie of activiteit (bijvoorbeeld sporten)
13:00 –  lunch
14:00 –  groepssessie of activiteit
17:00 –  kamertijd
18:00  –  avondeten
19:00  –  avondactiviteit (lezing, meeting, levensverhalen, etc.)
20:45  –  dagafsluiting
21:30  –  vrije tijd/ kamers gaan open
23:00  –  lichten uit en slapen
 
Mocht je contact hebben met de buitenwereld?
De eerste vijf weken mocht ik helemaal geen contact hebben 
met de buitenwereld. Na die tijd had je een zogenaamde 
‘verbindingsdag’ met je ouders. Vanaf dat punt mocht je 
brieven sturen en ontvangen en kreeg je de mogelijkheid om 
twee keer per week tien minuten met je ouders te bellen.
 
Wat miste je het meest tijdens je verblijf in de kliniek?
Vooral de vrijheid om te kunnen doen wat en wanneer je het 
wilt, bijvoorbeeld even iemand spreken, naar de winkel gaan 
voor een boodschap of gewoon even wat muziek luisteren op 
je telefoon. Vooral dat soort kleine dingen die in het dagelijks 
leven zo vanzelfsprekend zijn miste ik daar enorm.
 
Heb je er ook nare of bizarre dingen meegemaakt?
Mijzelf is gelukkig niets enorm naars overkomen, maar ik heb 
wel veel heftige en indrukwekkende verhalen van anderen 
gehoord over hun verleden. Ik heb er ook ruzies meegemaakt 
die uitliepen op complete voedselgevechten. Het was een 
zware ervaring, want in de kliniek heb ik er mensen compleet 
kapot zien gaan tot het punt waarop ze zichzelf van het leven 
probeerden te beroven.

Toen ik voor het eerst binnenkwam kwamen er zestig mensen 
op mij afrennen die mij vervolgens begonnen te knuffelen. ‘s 
Avonds sprak iedereen in koor een spreuk uit waardoor ik het 
echt een beetje op een sekte vond lijken, dat zijn de wat meer 
bizarre dingen die ik heb meegemaakt.
 
Heeft het verblijf je echt geholpen? Denk je nu clean te 
kunnen blijven?
Ik weet zeker dat het geholpen heeft, vooral op het gebied van 
mijn zelfbeeld en mijn omgang met situaties en mijn sociale 
omgeving. Of ik voor altijd clean blijf? Dat durf ik eigenlijk niet 
te zeggen, ik vind dat idee ergens nog steeds beangstigend en 
verstikkend. In de kliniek heb ik echt geleerd om met de dag 
te leven en iedere dag tegen mezelf te zeggen dat ik die dag 
niet ga gebruiken. Dat is een stuk makkelijker vol te houden 
dan tegen mezelf te moeten zeggen dat ik nooit meer iets ga 
gebruiken.
 
Wat is het belangrijkste dat je in de afkickkliniek hebt 
geleerd?
Dat ik dingen niet alleen kan en dat de manier waarop ik 
dingen deed ervoor heeft gezorgd dat ik in de kliniek terecht 
ben gekomen. Ook heb ik leren accepteren dat anderen het 
soms wél beter weten dan ik en dat ik hulp moet en kan vragen 
als ik ergens tegenaan loop.
 
Keek je er tegenop om na tien weken weer terug naar huis te 
gaan?
Ja heel erg. Ik was bang over wat anderen van mij vonden en 
dat ik door bijvoorbeeld vrienden weer terug zou vallen in mijn 
oude gewoontes. Daarnaast was ik ook bang dat mijn ouders 
ineens hele hoge verwachtingen van mij zouden hebben en dat 
ik niet aan die verwachtingen kon voldoen. Dus eigenlijk een 
angst om weer te falen.
 
Denk je anders over het leven nu je terug bent?
Jazeker, ik sta veel nu positiever in het leven en heb niet meer 
het idee dat het leven alleen leuk is met drugs. Ik ben me 
steeds meer aan het beseffen voor hoeveel dingen ik dankbaar 
kan zijn.
 
Zou je andere jongeren met een verslaving aanraden om ook 
naar een kliniek te gaan? En heb je misschien wat persoonlijke 
tips of wat algemeen advies?
Jazeker. Het is wel enorm belangrijk dat je het zelf echt wilt. De 
wens om te veranderen moet vanuit jezelf komen, anders gaat 
het niet werken. Ik had in ieder geval nooit durven dromen dat 
het zo goed met mij zou gaan na de behandeling.

Lees ook: Informatie over drugs en hulp in Arnhem bij 
verslaving

Tekst en beeld: Jonna – Jongin Arnhem

https://jonginarnhem.nl/hulp-info/informatie-over-drugs-en-hulp-in-arnhem-bij-verslaving/
https://jonginarnhem.nl/hulp-info/informatie-over-drugs-en-hulp-in-arnhem-bij-verslaving/
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En nu ff (mond)kappen!
Enkele weken geleden kondigde de rijksoverheid het volgende aan: “Vanaf 1 juni 2020 is het verplicht 
een niet-medisch mondkapje te dragen, in het openbaar vervoer voor reizigers van 13 jaar en ouder en 
OV-medewerkers. Dit is een mondkapje dat niet in de zorg wordt gebruikt.”

En aangezien het dus een niet medisch mondkapje betreft, ontstond hierdoor een creatieve uitingsvorm 
voor allerlei makers. De ontwerpers, ondernemers en huismoeders duiken allemaal achter de 
naaimachine om hun vaardigheden toe te passen in de mondkapjes praktijk.

Bas Kosters 
Bas Kosters is een Nederlandse ontwerper die ook zijn ontwerp kwaliteiten 
is gaan inzetten op het gebied van mondkapjes. Hij staat al jaren bekend 
om zijn kleurrijke ontwerpen waarbij veel gebruik wordt gemaakt van prints. 
Een van die bekende prints is de piemelprint, die hij ook heeft ingezet in zijn 
mondkapjes collectie.

www.baskosters.com
 

Mirte Engelhard en Sjaak Hullekes 
Maar ook lokale ontwerpers zoals Mirte Engelhard en Sjaak Hullekes raakten 
gemotiveerd hun eigen mondkapjes lijn te beginnen. Zo vertelde zij in de 
Gelderlander het volgende: Peter Kemperman 14-05-20, 08:26 Bron: De Gelder-
lander.

“Bij Mirte Engelhard begon het mondkapjesverhaal begin dit jaar al. Een 
vriendin uit Brabant met een kwetsbare gezondheid meldde zich. Corona was 
toen alleen nog in China een item, maar de vriendin wilde geen enkel risico 
nemen. En dus vroeg ze de Arnhemse een kapje voor haar te ontwerpen.
Zo gezegd, zo gedaan. Engelhard had er meteen zoveel lol in dat ze er wel 
meer wilde maken. Na een ‘post’ op Facebook volgde de ene bestelling na de 
andere.”

Bij Sjaak Hullekes komt op dit moment het gewone werk weer terug. Maar 
om het door corona ontstane gat op te vullen, zette ook hij zich aan de 
mondkapjes. 
“Om het atelier draaiende te houden en de mensen van dienst te zijn. We 
maken ze nog steeds, van stoffen uit onze stockvoorraad. Ik denk dat we er 
meer dan honderd van hebben verkocht. Soms voor een heel bedrijf of een 
heel gezin. Maar vaak ook voor een enkel individu. We vragen er 17,50 euro 
voor. Een deel van de opbrengst doneren we aan de voedselbank.”

www.mirte-engelhard.nl
www.hullekes.com

 Bas Kosters 

www.baskosters.com
https://www.gelderlander.nl/arnhem/arnhemse-ontwerpers-overleven-met-mondkapjes-en-housebroeken~a6c633fa/%3Freferrer%3Dhttps://www.google.nl/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/arnhemse-ontwerpers-overleven-met-mondkapjes-en-housebroeken~a6c633fa/%3Freferrer%3Dhttps://www.google.nl/
www.mirte-engelhard.nl
www.hullekes.com
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Poppodium 013
Maar ook collega poppodium 013 ging aan de slag om 
honderden mensen te voorzien van een uniek mondkapje. 
Dit was onder andere te volgen op hun socials en via de 
website.

“Op dit moment even geen concerten bij 013, maar stil zitten 
doen ze bij het poppodium niet graag. Daarom werkte een 
grote groep medewerkers en vrijwilligers deze week meerdere 
avonden aan zo’n 400 mondkapjes, gemaakt van ‘oude’ 
merchandise. 

Soms ontstaan uit beperkingen de mooiste ideeën. Concerten 
organiseren zit er voor poppodium 013 momenteel niet in, en 
dus was er tijd om na te denken over alternatieve bezigheden.

Toen bleek dat 013 nog een grote hoeveelheid merchandise 
zonder bestemming had staan én dat mondkapjes in het 
OV verplicht zouden worden was de optelsom snel gemaakt. 
Medewerkers en vrijwilligers werden opgetrommeld en de 
grote zaal van 013 omgetoverd tot naaiatelier. Ook werd de hulp 
ingeroepen van Green Bag Lady, een Tilburgse organisatie die 
al langer tassen maakt van gedoneerde stoffen.

De mondkapjes-actie is onderdeel van een reeks 
maatschappelijke hulpacties van 013. Deze reeks startte in 
het begin van coronatijd met een posteractie waarbij de stad 
werd opgefleurd met bekende, bemoedigende songteksten. 
Afgelopen weekend ging een grote groep medewerkers en 
vrijwilligers de stad in om afval te prikken en deze week is daar 
de actie rondom de mondkapjes.”

 Mirte Engelhard

 Sjaak Hullekes

 Poppodium 013

https://www.centeroftilburg.com/nl/te-doen-in-tilburg/whats-new/013-produceert-400-unieke-mondkapjes%3Ffbclid%3DIwAR0ZrbaefWyep9UPicpoSWcOkbcLNvI1AR-cOAp-c1SHoJBAukoq32ROLJE%0D
https://www.centeroftilburg.com/nl/te-doen-in-tilburg/whats-new/013-produceert-400-unieke-mondkapjes%3Ffbclid%3DIwAR0ZrbaefWyep9UPicpoSWcOkbcLNvI1AR-cOAp-c1SHoJBAukoq32ROLJE%0D
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De Printplaatz
Maar ook ikzelf, kwam per ongeluk als (eigenwijze) maker terecht in een 
mondkapjes maak scenario. 
Deze zomer zou ik namelijk on tour gaan met De Printplaatz naar allerlei 
evenementen om workshops te geven. Dit is vaak in combinatie met de 
verkoop van mijn handgemaakte en zeefdrukte kleding. Aangezien dit 
niet door ging besloot ik me te gaan richten op de online verkoop van 
deze items. En bedacht ik een actie om een gezeefdrukt masker (met 
eigen print) cadeau te doen bij een aankoop. De actie sloeg niet aan, 
maar de maskers wel en ook mijn inbox liep vol met aanvragen. 

Maar jah, met kapjes zoals: - (G)een blad voor je mond. - Pretty fly for 
a mask guy. - Kapje Kapje chameleon. - Met je bus in de bus. En - Not 
another (gas)mask. ga je natuurlijk uniek die trein of bus in. 
 
Instagram printplaatz
facebook printplaatz

https://www.instagram.com/printplaatz/
https://www.facebook.com/printplaatz/
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Zelf je mondkapje maken
Wil jij nu ook eens kijken of die naaimachine 
van oma, die achter op zolder staat, jou kan 
laten veranderen in een echte mondkapjes 
ontwerper? Neem dan het bijgevoegde patroon 
over en ga aan de slag! 

Kom je er nu achter dat die naaimachine beter 
functioneert als stofvanger, dan als aanjager 
van jouw creativiteit, is er altijd nog: ducttape 
en purschuim. Wij hebben ook de Willemeen 
vrijwilligers gevraagd wat zij vinden van het 
dragen van een mondkapje? En of ze deze willen 
showen in Wzine?!
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Zoals je ziet binnen 20 sec, sauna met je bril. Oordopjes/ 
koptelefoon erbij en de ordeal is compleet. Toen ik vorige 
week vrijdag voor het eerst ermee reisde om naar w1 
café te kunnen gaan, voelde ik me bij het uitstappen en 
afdoen ervan toch een beetje alsof ik mijn boerka uittrok. 
Met dit printje ben ik in ieder geval zomerproof! Ik voorzie 
trouwens dat het mondkapje een aanvulling gaat zijn 
op het standaard bandmerchandise assortiment. Vast 
binnenkort verkrijgbaar!
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GOEDART
Door: Hannah Goedhart

Met mijn live performances neem ik bezoekers mee in een totaalervaring van 
projecties, dans en muziek. Ik gebruik geometrische vormen en laat die terugkomen 
in de choreografie van de dans. Ik bouw geometrische installaties waar de dansers 
in staan en waarop geprojecteerd wordt, zodat de projecties samenvloeien met de 
dans. Vaak werk ik samen met een muzikant die experimentele elektronische muziek 
eronder zet. Mijn performances waren onder andere te zien tijdens de Nijmeegse 
Kunstnacht, De Arnhemse Uitnacht, Bring your own beamer event in Utrecht, Let’s Play 
in de Luxor, in Galerie Popop in Nijmegen, de Kaaij in Nijmegen en tijdens Herfstdrift 
2018 in Nijmegen.

Ik ben in 2017 afgestudeerd op ArtEZ met mijn werk TRANCENDANCE. Dit waren performances met drie 
levensgrote tetraeders met projecties van geometrische patronen. De dansers die in de tetraeders stonden 
namen de geometrische vormen over in hun bewegingen en er was muziek van Marcel Klein Legtenberg te horen 
die in samenwerking met mij is gemaakt. Deze performance was in 2018 opnieuw te zien tijdens het feest Let’s 
Play in de Luxor, tijdens de Nijmeegse Kunstnacht en Bring your own beamer event in Utrecht.

Ik werk veel samen met dansers en muzikanten en ik vind dit interdisciplinair werken super interessant en 
inspirerend! Je kan super veel van elkaar leren en je kan elkaars creatieve proces beïnvloeden en bevorderen. 
Ik ben opgegroeid in Alkmaar in een muzikale familie: mijn moeder is zangdocente en mijn vader is muzikant. 
Ik heb vroeger af en toe zanglessen gevolgd bij mijn moeder en speelde dwarsfluit. Verder danste ik veel en dit 
is altijd een belangrijke inspiratiebron en passie van mij gebleven. Ik heb op de vrije school gezeten in Bergen 
en hier heb ik mijn creativiteit al veel kunnen ontwikkelen tijdens de vele kunstvakken.
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Via via ben ik in contact gekomen met de organisator van 
Herfstdrift festival in Nijmegen. Hij vond het een tof idee om 
mijn kunstperformance te laten zien op de Elektrabel stage. We 
hebben mijn kunstinstallatie ontwerp omgezet in een decor 
aan beide kanten van de stage waar de projecties op werden 
gemapt. Ik werkte samen met de visual artists van Deframe die 
de visuals verzorgde op het ledscherm wat in het midden van 
de stage hing. Ik wilde het 3D effect van mijn kunstinstallaties 
terug laten komen in het decor en het effect creëren van 
het samengaan van de projecties met de dansers. Dit was 
een succes en ik heb veel positieve reacties gekregen van de 
festivalbezoekers! Voor mezelf was dit een supergrote kans om 
mijn werk aan een groot publiek te laten zien en ik ben heel blij 
dat ik dat heb mogen ervaren.

In 2019 ben ik begonnen met de samenwerking met Choreograaf 
Jens van Daele. Ik deed mee aan het after program CONNECT - 
DISCONNECT van de voorstelling Nachthexen II: La Parisienne, 
waarbij ik samenwerkte met 3 duo’s van de dansacademie 
van ArtEZ en een muzikant van ArtEZ. Mijn kunstinstallatie 
van mijn werk TRANCENDANCE was in de hal te zien. Ik heb 
daar een nieuwe invulling aan gegeven door gekleurde 

lampen te gebruiken in plaats van projecties. Er was een 
live dansperformance te zien en live cello muziek. De twee 
dansers en de muzikant stonden in de tetraeders, waardoor 
er schaduwen ontstonden op het achter vlak. Ook was er 
een andere kunstinstallatie van mij te zien met projecties en 
dansers in de voiler: [SYNCED LINES]. 

In de zaal waren drie choreografieën te zien waarbij ik de 
projecties heb gemaakt in samenwerking met de dansers. Bij 
de choreografie MY HUMANOID heb ik visuals gemaakt die 
reageerden op de live muziek. Het raster patroon pulseert op de 
beat en gaf een extra dimensie aan de projecties. Ik had tijdens 
mijn afstudeerjaar ook al geëxperimenteerd met interactieve 
visuals en ik vond het gaaf om ze binnen deze choreografie toe 
te kunnen passen. 

Bij de choreografie CONNECTED SHAPES heb ik samen met 
de dansers gekeken hoe ik de geometrische vormen die ze 
maakten met hun lichamen om kon zetten naar mijn projecties. 
Ik vond dit een super interessante werkwijze omdat ik 
gefascineerd ben in het creëren van de optimale balans tussen 
dans en projectie.
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Later in het jaar 2019 vroeg Jens me om een trailer te 
maken voor zijn volgende voorstelling: Nachthexen IV: 
Battre. Dit vond ik super leuk om te doen en hierdoor heb 
ik mijn film skills weer wat verder ontwikkeld. Ook heb ik de 
dansvoorstelling gefilmd die te zien was op het plein voor 
de LUX in Nijmegen, geïnspireerd op de film Instinct van 
Halina Reijn en heb daar een aftermovie van gemaakt. Ook 
heb ik de filmbeelden gemaakt die te zien waren tijdens 
de voorstelling Nachthexen IV en dit was een super gave 
nieuwe ervaring voor mij! Ik heb veel nieuwe dingen geleerd 
in het programmeren van alle licht, video en geluidseffecten 
in een voor mij nieuw programma. Ook vond ik het super 
gaaf om samen te werken met choreograaf Jens van Daele 
die al zoveel ervaring heeft in de danswereld. Ik vind zijn 
artistieke visie erg interessant en heb daar veel van geleerd. 
De dansers Patricia van Deutekom en Marijn van Sande 
waar ik mee samenwerkte zijn super leuke, positieve en 
energieke meiden die me veel goede energie gaven.

Nog een project wat ik vorig jaar heb gedaan was 
Luchtruim in Galerie Popop in Nijmegen waar ik samen 
met een danser, product designer en performance 
artist de kunstinstallatie ‘Light Wave’ ontwierp met live 
performances. We hadden de ruimte ingericht met allerlei 
reflecterende materialen die een interactie aangingen met 
de dansers en de projecties. De dansers hadden outfits aan 
die ontworpen zijn door product designer Melissa van Heijst 
en die sloten helemaal aan bij de kunstinstallatie.
  

In oktober ben ik begonnen met de artist in residency 
vanuit Derde Wal in Nijmegen. Ik heb de sacred geometry 
in de natuur als uitgangspunt gebruikt en ik heb onderzoek 
gedaan naar de fibonacci reeks, de gulden snede, fractals 
en het gebruik van de menselijke maat in kunst en 
architectuur. Deze onderwerpen boeien mij enorm en het 
geeft me meer inzicht in hoe de wereld en het universum is 
opgebouwd. De Fibonacci reeks is een wiskundige reeks die 
steeds de vorige twee getallen bij elkaar optellen om het 
volgende getal te krijgen. Deze getallen vind je overal terug 
in de natuur, het menselijk lichaam en in het universum. 
Ik heb de cijfers gebruikt bij het bouwen van mijn twee 
geometrische installaties die gebaseerd zijn op twee foto’s 
van danshoudingen. Ik heb de gewrichtspunten gebruikt als 
hoekpunten voor mijn ontwerp. 

De projecties die op de kunstinstallaties te zien waren zijn 
video’s van de natuur die ik heb bewerkt. Ik heb onder 
andere de kleuren veranderd en spiegeleffecten gebruikt. 
De muziek die tijdens de live dansperformances te horen 
was is gemaakt door Yannick Wandel. Hij heeft de ‘euklidean 
rythms’ gebruikt en de Fibonacci reeks om een origineel 
ritme te kunnen maken voor zijn muziekstuk. 

De dansers lieten de cijfers van de Fibonacci reeks ook 
terugkomen in hun choreografie. Ze doen op een gegeven 
moment een reeks van zes bewegingen, waarbij ze de 
getallen van de Fibonacci reeks opnoemen.
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Hannah Goedhart 
 
facebook Hannah Goed Art   
Instagram goedart.visuals
vimeo Hannah Goedhart
www.hannahgoedhart.com 

Deze kunstinstallatie: Eternal Rhythm was ook te zijn tijdens 
de Arnhemse Uitnacht dit jaar.

Naast mijn kunstinstallaties met dansers maak ik ook 
weleens visuals voor feesten, zoals Overstuur in de Luxor 
en Berlin Burn Night in Berlijn. Ik gebruik een speciaal 
programma waarmee ik de projecties live kan aansturen 
en kan bewerken, zodat ik ze helemaal kan aanpassen 
op de muziek. Ik heb in 2018 toelating gedaan voor de VJ 
academy en ben daar tot de finale gekomen. Dit vond ik een 
leuke uitdaging maar ik vond het ook best commercieel. 
Ik vind het boeiend om tussen de kunstwereld, de 
danswereld en de evenementenwereld in te zitten en wil 
in de toekomst zeker verder met de samenwerking met 
dansers en muzikanten. Het lijkt me super gaaf om mijn 
kunstinstallaties op festivals neer te zetten en mee te 
werken bij een dansvoorstelling.

Door de Corona tijd zijn helaas alle evenementen afgelast, 
waardoor ik me ben gaan richten op het maken van kaarten 
met mijn ontwerpen erop, stoffen tasjes met geometrische 
designs en posters om toch voor wat inkomsten te zorgen. 
Wil je mij supporten in deze gekke tijd? Bestel dan een leuk 
tasje of een setje kaarten door me een berichtje te sturen 
op facebook of instagram. Binnenkort liggen ze ook in de 
shop van Bizar Bazar en bij Restaurant Momento in Arnhem!

https://www.facebook.com/hannahgoedhart/
https://www.instagram.com/goedart.visuals/
https://vimeo.com/user61998361
www.hannahgoedhart.com
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Interview  
Larissa Jaimy wil vooral anderen  
inspireren met haar bijzondere make-up creaties 
De 19-jarige Larissa uit Eerbeek is er pas twee jaar mee bezig, maar haar bijzondere ‘cruelty free’ make-up creaties 
krijgen aandacht van over de hele wereld. Ze heeft al meer dan 12k volgers op Instagram en wordt gesponsord door 
allerlei bekende make-up merken. Hoogste tijd om kennis te maken met dit jonge talent die met haar werk vooral 
anderen wil inspireren!

Hoi Larissa, wanneer ben je begonnen met make-up en hoe 
heb je dit geleerd?
Ik ben begonnen met make-up toen ik een jaartje of twaalf 
was, maar ik ben er pas sinds 2018 actief mee geworden op 
Instagram. Ik heb dit geleerd door heel veel te oefenen en 
zelf nieuwe dingen uit te proberen, want het is ook een echt 
kwestie van experimenteren. Ik heb hier geen opleiding of 
cursus voor gevolgd en kijk ook geen tutorials en dergelijke.
Indrukwekkend hoor! 

Hoelang duurde het voordat het een beetje onder de knie 
had?
Wat is lang? Ik ben er sinds 2018 serieus mee bezig, maar 
uitgeleerd ben ik nooit. Er zijn altijd punten waarop ik mijzelf 
nog verder kan verbeteren.

Waar haal je al die inspiratie voor je enorm gevarieerde 
designs en looks vandaan?
Meestal schieten de ideeën mij ‘s nachts te binnen, of soms 
bedenk ik gewoon zomaar iets.

https://www.instagram.com/larissajaimy/
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Zie je jezelf meer als een kunstenaar of een make-up artiest?
Ik wil mijzelf niet graag labelen, want wanneer ben je een 
kunstenaar of wanneer ben je een make- up artiest? En zit 
daar een echt verschil tussen? Ik wil voornamelijk mensen 
inspireren met de dingen die ik maak, dat vind ik het 
belangrijkste.

Wat vind jij persoonlijk de mooiste kleuren voor een make-up 
look?
Ik heb geen favoriete kleuren, maar ik vind het wel leuk 
om aparte kleurcombinaties en verschillende texturen te 
gebruiken.

Hoelang ben je ongeveer bezig met een creatie?
Dat verschilt echt per creatie. Soms ben ik met een uurtje klaar, 
maar soms ook pas na drie uur werken. Gemiddeld kost het 
mij zo’n vijf uur per creatie, dus dat is het aanbrengen van de 
make-up, het fotograferen en nabewerken. Maar het hangt dus 
echt af van de moeilijkheidsgraad van een bepaalde look.

Maak je hierbij ook gebruik van bijzondere of niet-alledaagse 
make-up technieken?
Soms gebruik ik haargel of aloë vera om een bepaalde 
structuur te creëren. Dat is trouwens niet iets wat je zonder 
ervaring zomaar moet gaan proberen, want zulke stoffen wil je 
niet in je ogen krijgen! Voor de rest heb ik niet echt bijzondere 
technieken, het is meer een kwestie van blijven experimenteren 
met verschillende producten en structuren.

Wat voor reacties krijg je op je creaties?
Vooral goede reacties, maar soms ook haatcomments waar ik 
mij niets van aantrek.
 
Je wordt ook gesponsord door bekende make-up merken, hoe 
heb je dit voor elkaar gekregen?
Veel content maken, jezelf blijven vernieuwen en nooit 
opgeven, dat trekt merken aan. Meestal krijg ik een mailtje of ik 
met een bepaald merk wil samenwerken. Vervolgens kijk ik of ik 
mijzelf achter de werkwijze en ethiek van zo’n merk kan vinden 
en dan accepteer of verwerp ik zo’n aanbod.
 
Over ethiek gesproken: je bent inmiddels al een tijdje ‘cruelty 
free’, wat houdt dat precies in?
Cruelty free zijn betekent dat je niet met producten werkt 
die op dieren zijn getest. Dat houdt simpelweg in dat ik niet 
samenwerk met merken en/of producten die niet cruelty free 
zijn. Van dergelijke merken neem ik ook geen producten aan.
Voorheen was je model, vanwaar de overstap naar make-up?
Ik ben gestopt met modellenwerk omdat ik het niet meer leuk 
vond. Ik creëer en bedenk veel liever zelf dingen in plaats van 
dat anderen dat voor mij doen. Toen ik nog model was kreeg ik 
vaak van make-up artiesten te horen dat ze maar weinig met 
mijn ogen konden, omdat ik zogenaamde ‘hooded eyes’ heb. 
Nu ik zelf looks maak weet ik dat er heel veel mogelijk is als je 
dit soort ogen hebt, iets dat ik mensen ook echt wil meegeven!

Zou je later hier door mee willen gaan?
Jazeker! Ik blijf hier mee doorgaan om zoveel mogelijk mensen 
te inspireren! 
 
 
 
Volg Larissa op Instagram:
 
Instagram larissajaimy

https://www.instagram.com/larissajaimy/
https://www.instagram.com/larissajaimy/
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DE PLEELIST 
VAN: ROGIER
COVER IT! 

Nu we in het Openbaar vervoer een mondkapje op moeten doen, 

is dat soms nog lastig te onthouden. Hier een lijstje om je daarbij 

te helpen, met een paar passende en ironische deuntjes.

1.	 FOUR	YEAR	STRONG	–	MOUTH	
 FULL OF DIRT 
YouTube video

Deze Amerikaansen rockers zijn al een tijdje bezig. Hier een nummertje 

van hun laatste plaat. Wat krijg is nou eigenlijk het gevolg als je geen 

mondmasker op doet? Een bek vol troep, dus op doen dat ding!

2.	 	BOY	&	BEAR	–	A	THOUSAND	FACES 

YouTube video 

Dit is een band die al langer aan de weg timmert met folk en indie-rock 

deuntjes oorspronkelijk uit Australië. Iedereen heeft dat ding op, dus jij 

ook!

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_VFlWi_fKrU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYBzC840iX9s
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3.	 JOHN	BUTLER	TRIO	–	DON’T	WANNE	SEE		 	
	 YOUR	FACE
YouTube video 

Ook deze artiest komt uit Australië en maakt een mengeling van roots en 

rock. Wat gebeurt er voor andere als je zo’n masker op hebt? Precies je 

kunnen jou gezicht niet meer zien en zo hoort dat ook.

4.		 THE	WEEKND	–	CAN’T	FEEL	MY	FACE
YouTube video 

Deze alom bekende artiest, heeft met deze mega hit goed gescoord in de 

hitlijsten. Ik weet niet wat jij op hebt maar dit is hoe het werkt als je een 

mondmasker op hebt. Je voelt inderdaad je masker en niet meteen je 

gezicht.

5.		 SCARY	POCKETS	–	OCEAN	EYES
YouTube video 

Deze Amerikaanse coverband heeft van het origineel van Billy Ellish een heuse funk cover gemaakt. Waarbij 

ze een dynamische plaat hebben gemaakt waarbij een dansje niet kan ontbreken. Wat zie je nou nog 

eigenlijk nog wel als je een mondmasker op hebt? Precies die ogen, naja behalve als je een snelle planga 

op hebt. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9A4hZmTSXHU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKEI4qSrkPAs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DC3aLQLm37CM
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1992-01-04 (Marcel Borsje)
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1993-02-06 (Mieze)
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Hoe	kan	ik	helpen?
We zoeken vrijwilligers die het leuk vinden mee te werken aan het magazine.  
Taken die je kunt doen zijn: 
 • interviews afnemen en/of het uitwerken van interviews; 
 • een eigen artikel schrijven;  
 • een column schrijven;
 • interviews afnemen en/of het uitwerken van interviews; 
 • een eigen artikel schrijven; 
 • het magazine vormgeven in InDesign;
 • foto’s of illustraties maken;
 • organisatorische taken (content beheer);
 • visual stories in ISSUU voor Facebook, Twitter en Instagram;
 • WZINE promoten;

Wat	is	de	WZINE?	 
WZine is het magazine van Willemeen. Het wordt gemaakt door  vrijwilligers. WZine is ontstaan tijdens de 
uitbraak van de coronacrises. Het pand van Willemeen was dicht. Evenementen gingen niet door. Vrijwilligers 
waren op zoek naar mogelijkheden om creatief bezig te zijn. Het magazine is voor iedereen te lezen op 
issuu.com/willemeen.

Hoeveel	tijd	ben	ik	hieraan	kwijt?
Er zijn kleine werkzaamheden zoals een kort artikel, tot het maken van een  cover story. Iedere bijdrage is 
welkom. En je werkt mee aan een mooi nieuw en succesvol product, die ook buiten onze eigen deuren veel 
onder de aandacht komt. We zoeken vrijwilligers die eenmalig willen meewerken, maar ook vrijwilligers die 
vaker of iedere editie willen meewerken.
 

Lijkt	het	je	leuk	om	voor	de	WZINE	aan	de	slag	te	gaan?	

Stuur	dan	een	e-mail		naar	redactie@willemeen.nl

zoekt vrijwilligers!



42

Willemeen vroeger


