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halloDag TOEK, 

PODIUM!
PODIUM is het nieuwe blad voor patiënten en door patiënten gemaakt en geschreven.

Dit nieuwe blad is de opvolger van de TOEK, wellicht voor 
een aantal lezers wel bekend. De Toek is gestopt maar het 
bleek dat het toch wel gemist werd een blad voor patiënten. 
Daarom hebben een aantal oud-redactieleden samen met 
een aantal nieuwe redactieleden een doorstart gemaakt. Na 
een reeks van vergaderingen is hier dan het nieuwe blad.

Dit blad heeft een visie en een missie en daarvan uitgaande 
maken we het blad Podium. 
 
MISSIE:
Wij geloven in de talenten, krachten en het herstel van onze 
patiënten en geven hiervoor een podium binnen GGZ Friesland. 
Hierdoor inspireert, motiveert en stimuleert het blad Podium 
zowel de schrijvers als de lezers om actief in het eigen herstel te 
(gaan) staan.

VISIE:
Wij zijn er om mensen daarin te prikkelen, te ondersteunen 
en een medium te bieden. We strijden om de aandacht te 
verschuiven naar mogelijkheden, talenten en waardevolle 
ervaringen in plaats van ziekte en beperking. Wij geloven in de 
mens die onze cliënt is. Dit is volgens ons herstel bevorderend en 
inspirerend. Daar zetten we ons voor in!

Het blad Podium is een blad gemaakt voor en door patiënten, 
en dit is dan ook leidend voor de inhoud van het blad. Het blad 
is een inspiratiebron als het gaat over eigen ervaring, herstel en 
empowerment.

We zien het als onze taak om patiënten te stimuleren om hun 
eigen kwaliteiten aan te boren en zich te uiten. Wij geloven 
dat ze door in hun eigen kracht te stappen andere patiënten 
stimuleren, inspireren, en uitdagen het zelfde te doen.

De missie en visie lijken moeilijk te zijn omschreven, verderop 
in het blad volgt er nog een uitleg.

Wij, als redactie, willen graag een positief blad maken waarin 
kwaliteiten belicht worden en waar inspiratie uitgehaald kan 
worden voor anderen.

Deze eerste uitgave zal in het teken staan van voorstellen en 
wat te verwachten in de toekomst.

Veel leesplezier en inspiratie toegewenst.  

Voorwoord

In dit nummer
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Hoi, ik ben Jantsje Walstra, 42 jaar. Met 
mijn trouwe viervoeter woon ik in het 
historische centrum van Leeuwarden.

Vaak wandel ik met mijn hond door de 
aangrenzende parken en kom dan vele 

medehondenbezitters tegen. Dan maken we vaak even een praatje, over het weer of 
over de honden, om vervolgens weer ons pad te vervolgen. Dit wandelen, in totaal 
wel zo’n twee uren per dag, maakt dat ik mij lichamelijk en geestelijk fit voel.

Ik leef al lange tijd met een psychotische kwetsbaarheid. Op mijn twintigste werd 
ik voor het eerst opgenomen. Hierna heb ik jaren ambulante hulp gehad. Jaren later 
kreeg ik nog een flinke psychose.

CAMERA’S
Toen ik nog opgenomen was, had ik akelige gedachten; ik dacht bijvoorbeeld dat 
overal camera’s hingen, dat men mij afluisterde en mij op straat met gps-apps 
opmerkte en aan de hand daarvan een actie ondernam (kuchen, omkeren, veters 
strikken, broek ophijsen).

Deze gedachten zijn inmiddels wat naar de achtergrond verdwenen, al zijn ze er nog 
wel. Ik heb er alleen niet meer echt ‘last’ van. En als het wel weer opkomt, moet ik 
rustig aan doen.

Naast rust helpt het mij om energie op te doen via meditatie en het spelen op het 
muziekinstrument djembé. Dit is goed om te aarden. Doordat je je bewuster bent 
van jezelf, zowel je lichaam als je geest, kun je ook zelf beter de regie houden over 
je gedachten en je gedrag. Ook ervaar ik steun van vrienden, door met ze te koken, 
muziek te maken of andere leuke activiteiten te ondernemen.

Een bezigheid die ik opnieuw ontdekt heb en waar ik ook veel energie van krijg, 
is schrijven. Deze vaardigheid gebruik ik om mijzelf en anderen in hun kracht te 
zetten. Door voorbeelden te geven van manieren om te herstellen, door patiënten 
te interviewen over hun kwaliteit, wat hén helpt. En ook door mijn eigen (herstel-)
ervaringen te delen.  

Jantsje

‘Een bezigheid 
die ik opnieuw 
ontdekt heb en 
waar ik ook 
veel energie 
van krijg, is 
schrijven’

oorstellen...EVENV
Geachte lezers van Podium. Graag wil ik hierbij van de 
gelegenheid gebruik maken om mij als redactielid van het 
nieuwe blad Podium even aan een ieder voor te stellen. Mijn 
naam is Ron (officieel: Ronald) Faber, 57 jaar en woonachtig 
in Drachten.

In de periode augustus 1979 tot september 1999 heb ik 
gewerkt bij het Individuele Levenbedrijf in de binnendienst 
van AEGON Verzekeringen in Leeuwarden en enige tijd in Den 
Haag. AEGON is in 1983 ontstaan uit een fusie tussen AGO in 
Leeuwarden en ENNIA uit Den Haag.

In 1979 ben ik mijn werkzaamheden begonnen op de afdeling 
waar de wiskundige premiereserves werden berekend. 
Die afdeling heette ook “afdeling Reserve”. Later ben ik 
overgegaan naar afdelingen bij Verzekeringstechnische Zaken 
(VTZ).

Als Actuarieel Rekenaar hield ik mij bezig met het 
maken van berekeningen zoals premies, afkoopwaarden, 
conversiewaarden en wijzigingen op het brede terrein 
van levensverzekeringen en (individuele) pensioenen. 
Hiervoor was naast verzekeringstechnische (oftewel 
verzekeringswiskundige) ook fiscale en juridische kennis van 
belang.

De laatste jaren, nadat AEGON besloot om het Particuliere 
Bedrijf in Leeuwarden en het Zakelijke Bedrijf in Den Haag 

onder te brengen, heb ik nog een aantal jaren gewerkt bij het 
naar Leeuwarden overgehevelde Hypotheekbedrijf.

Tegenwoordig is het onderwerp ‘pensioen’ een vaak 
terugkerend en heikel onderwerp in het nieuws en heeft bijna 
iedereen er wel een mening over; met of zonder kennis van 
zaken.

Sinds 2004 ben ik in contact gekomen met de GGZ Friesland 
in Drachten en via het Kernteam Langdurige Zorg kwam ik 
vervolgens ook bij wat toen heette het Activiteitencentrum, 
tegenwoordig MindUp.

Ik ben vanaf dat moment gebruik gaan maken van de 
dagactiviteiten van MindUp. Vooral muziek (drummen), sport, 
koken en af en toe een bardienst bij de Inloop op zondag in 
Heerenveen waren voor mij erg belangrijke activiteiten en 
hebben mij geholpen bij mijn herstel en vervolgens stabiliteit, 
voor zover dat mogelijk was en is.

Helaas heeft MindUp de laatste jaren en vooral vorig jaar 
zeer veel van genoemde dagactiviteiten beëindigd met alle 
nadelige gevolgen voor mij en ook andere deelnemers/ 
patiënten van GGZ Friesland.

Vanaf 2008 ben ik redactielid geweest van het blad TOEK, 
de voorganger van het nieuwe blad Podium. Ik hoop dat het 
nieuwe blad Podium met evenveel plezier en interesse gelezen 
zal worden als TOEK en wens ieder daarbij het allerbeste toe.  

Ron

‘Vooral muziek (drummen), 
sport, koken en af en toe een 
bardienst bij de Inloop op 
zondag in Heerenveen waren 
voor mij erg belangrijke 
activiteiten’

Voorstellen
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Mijn naam is Willem Pieter Fieggen. Ik ben 61 jaar oud, ongetrouwd, geen 
kinderen. Het zal zo’n twintig jaar geleden zijn dat ik, na een paar moeilijke jaren 
geestelijk goed onderuit ging.

Ik ben toen gedurende een half jaar behandeld op de OVW-afdeling van het 
toenmalig psychiatrisch ziekenhuis te Franeker. OVW staat voor opname 
vervangend werken. Opgenomen geweest ben ok nooit, maar gewerkt heb ik wel, 
tijdens de behandeling en daarna.

Toen ik in de nazorg zat vertelde ik mijn behandelaar dat min dagen zo leeg waren. 
Hij verwees me toen door naar het activiteitencentrum van de GGZ dat toen aan de 
Willemskade in Leeuwarden gevestigd was. Ik ben begonnen met kaarsen maken, 
maar schoof al gauw door naar de houtafdeling en ik werd gevraagd voor de 
deelnemerscommissie.

Op een trainingsweekend voor deelnemerscommissies in een conferentieoord in 
de bossen van Overijsel werd ik gevraagd voor de redactieraad van de TOEK. Na een 
aantal jaren werd ik voorzitter van die raad. Niet zonder trots vermeld ik dat de TOEK 
gedurende een aantal jaren een veelgelezen blad is geweest.

Na verloop van tijd kwam er wat de klad in. De Centrale Cliëntenraad, die de 
uitgeefster was van de TOEK, wilde stoppen met het blad. Als redactieraad hebben 
we toen aan de Raad van Bestuur van GGZ Friesland gevraagd om een doorstart. Zo 
is Podium ontstaan en als lid van de redactie hoop ik een nuttige bijdrage te leveren 
aan dit nieuwe blad.  

Ik ben Wietse Hummel, 58 jaar 
jong. Geboren en getogen in de stad 
Groningen. Inmiddels woon ik al weer 
bijna 35 jaar in Leeuwarden.

Na mijn studie aan de Bibliotheek- 
en Documentatie Academie in Groningen ging ik bij de Bibliotheekdienst in 
Leeuwarden werken. Door bezuinigingen en niet zo goed psychisch functioneren 
was dat na vijf jaar afgelopen. Nu doe ik al bijna

25 jaar vrijwilligerswerk bij Natuurmuseum Fryslân en bij PKN Wijkgemeente De 
Schakel in Camminghaburen. Ook heb ik aan verschillende blaadjes meegewerkt, 
zoals de ‘Signaal’ van het MindUp Inloophuis Leeuwarden en aan de voorganger van 
‘Podium’ de ‘Toek’.

Voor de ‘Toek’ maakte ik vooral foto’s, een hobby van mij die na een reis naar Israël 
in 1995 langzaamaan gegroeid is. Verder maak ik graag daguitjes: naar steden, naar 
musea of de natuur in. En kranten lezen en (niet te moeilijk) computeren doe ik ook 
dagelijks. Maar allemaal zolang ik het met mijn uitkering betalen kan.

En ik moet ook rekening houden met mijn hartfalen, waar ik sinds eind 2008 aan 
lijd.

Ik heb wel wat met herstellen. Ik probeer, vooral de laatste paar jaar, de realiteit 
beter aan te kunnen/meer te durven/beter met mezelf om te gaan. Door goed op te 
letten wat ik denk en voel, door mindfulness, door te zoeken wat ik leuk vind en wat 
mij goed doet, door meer contact met mensen etc.

Ik heb er zin in om samen met jullie van de ‘Podium’ een interessant blad over van 
alles wat met herstellen te maken heeft op te zetten.  

Wietse

‘Voor de ‘Toek’ 
maakte ik 
vooral foto’s, 
een hobby van 
mij die na 
een reis naar 
Israël in 1995 
langzaamaan 
gegroeid is’ Willem

 ‘Ik ben begonnen met kaarsen 
maken, maar schoof al gauw 

door naar de houtafdeling 
en ik werd gevraagd voor de 

deelnemerscommissie’
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Mijn naam is Laziena van Eck, ik ben 42 jaar jong, 
trotse moeder van twee prachtige kinderen en sinds 
een klein jaar erg gelukkig in de liefde! In 2014 ben 
ik als ervaringsdeskundige aangenomen binnen 
GGZ Friesland, eerst tweeënhalf jaar binnen FACT 
Heerenveen, daarna volledig werkzaam binnen het 
Herstelcentrum (inloophuizen en MindUp).

Door meerdere trauma’s in mijn jeugd heb ik een 
psychische kwetsbaarheid ontwikkeld. Ik kampte 
met identiteitsproblematiek, angsten, suïcidaliteit, 
depressies, nachtmerries en herbelevingen. De vele 
therapieën bleken mij niet voldoende te helpen en zo 
ben ik op 19-jarige leeftijd opgenomen in Franeker 
bij GGZ Friesland. Daar werd mijn kwetsbaarheid 
duidelijker in de vorm van een diagnose; dissociatieve 
stoornis en een chronisch/complexe PTSS. Ik ben geen 
voorstander van labels, diagnoses en etiketten plakken, 
maar het gaf mij toch duidelijkheid, rust, begrip naar 
mezelf, inzicht, antwoorden en vooral handvaten en 
tools om verder te kunnen.

Na ruim 2,5 jaar opname en intensieve therapie zette 
ik met nazorg mijn eerste stappen weer terug in de 
maatschappij. Dit vond ik een hele moeilijke periode. 
De GGZ was mijn ‘thuis’ geworden, mijn veilige haven 
en daarbuiten voelde alles en iedereen onveilig. Ik wist 
niet hoe ik me moest bewegen en worstelde enorm 
met alle vooroordelen en stigma’s in de maatschappij. 
Maar vooral ook met zelfstigma, mezelf als volwaardig 
te zien en te voelen in deze wereld is een lang proces 
geweest.

Vrijwilligerswerk en muziek (drummen in een band) 
hebben mij hierin enorm geholpen, ik voelde me 
weer nuttig en een deel van de maatschappij. Tijdens 
optredens met de band ging ik letterlijk in het licht 
staan en liet ik van me ‘horen’! Ik kreeg beetje bij 
beetje meer zelfvertrouwen en durfde nieuwe stappen 
te zetten. Via het UWV kreeg ik de mogelijkheid om 
een studie te gaan volgen tot Sociaal Pedagogisch 
Werker, die ik succesvol afgerond heb.

Ik wilde toen al mijn ervaring inzetten om anderen te 
kunnen helpen, dus er volgden nog vier opleidingen, 
allen gericht op coaching en hulpverlening. In mijn 
functie als ervaringsdeskundige valt alles samen.

Ik mag vanuit mijn hart mijn ervaringen en kennis 
inzetten om een ander te helpen in zijn/haar 
herstelproces. Door een ander te mogen helpen, heel 
ik ook stukjes van jezelf en daar ben ik heel dankbaar 
voor!

“Het is de tegenwind, die de vlieger doet stijgen”  

Mijn naam is Roelinde Nolles. Ik ben 47 jaar en 
woonachtig in Wolvega. Ik ben al 6 jaar gelukkig 
getrouwd met Jaap. Ik ben sinds september 2014 
werkzaam binnen GGZ Friesland.

Daarvoor was ik ziekenverzorgende, dit heb ik 
meer dan 20 jaar gedaan met veel plezier. Door 
omstandigheden raakte ik in een burn-out, wat later 
een depressie bleek te zijn. Ik ben in therapie gegaan 
binnen de GGZ. Eerst een aantal weken binnen de 
structurerende dagbehandeling om te stabiliseren. 
Daar bleek, door middel van gesprekken, dat er meer 
aan de hand was dan een depressie.

Ik heb toen een aantal testen gedaan en daar bleek 
uit dat ik een persoonlijkheidsstoornis had. Voor 
mij uitte zich dat doordat ik het iedereen naar de 
zin wilde maken, ik vond iedereen belangrijker dan 
mezelf, ik moest alles perfect doen en dan nog 
kon het beter, ik had last van verlatingsangst en 
minderwaardigheidscomplex.

Mijn behandelaar raadde me schematherapie aan. Dit 
is een therapie waar je met jezelf aan de slag gaat in 
de zin dat je oude negatieve gedachten omgezet wordt 
in nieuwe positieve en meer realistische gedachten. 
Dit heb ik een jaar gedaan, twee keer in de week. Dit 
was voor mij zo helpend en herstellend dat ik op een 
gegeven moment dacht: ‘ik wil mijn eigen ervaringen 
delen met anderen en laten zien dat dit steunend en 
helpend kan zijn.

Aan het einde van mijn jaar therapie ben ik gaan 
onderzoeken wat ik verder wilde doen met mijn 
leven. Mijn oude vak als ziekenverzorgende wilde 
en kon ik niet meer uitvoeren, maar wat dan? Eén 
van de therapeuten kwam met het idee om als 
ervaringsdeskundige in de zorg te gaan werken. 
Ik ben me hierin gaan verdiepen en werd steeds 
enthousiaster.

Ik heb me ingeschreven voor de opleiding aan de 
Hanze Hogeschool in Groningen en ben op zoek 
gegaan naar een stage/werkplek binnen GGZ 
Friesland. Gelukkig lukte dit en in september 2014 ben 
ik begonnen met werken/leren. Na twee jaar heel hard 
studeren en werken ben ik in juli 2016 geslaagd voor 
de opleiding.

Nu werk ik 32 uur per week. Ik werk twee dagen in de 
week in het Factteam in Franeker en twee dagen in de 
week werk ik voor Herstelcentrum Friesland, waar alle 
ervaringsdeskundigen onder vallen. Ik heb het erg naar 
mijn zin en het leukste vind ik de patiëntencontacten. 
Dit omdat er veel herkenbaarheid is en dat je elkaar 
kunt helpen in het herstelproces.  

R
oe

li
nd

e
‘ik wil mijn eigen 
ervaringen delen met 
anderen en laten zien 
dat dit steunend en 
helpend kan zijn’ Laziena

‘Het is de tegenwind, die 
de vlieger doet stijgen’
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,,Via een enquête is de behoefte aan zo’n magazine 
gepeild. Er bleek wel respons om zoiets op te 
pakken. De leidraad van Podium is vooral mensen te 
‘empoweren’. Dat wil zeggen: in hun kracht zetten”, 
legt Roelinde uit. Met deze missie en visie krijgt 
het Herstelcentrum toestemming van de Raad van 
Bestuur van de GGZ om dit tijdschrift op te starten.

,,Het blad biedt een podium voor talent en 
herstelverhalen, voor mogelijkheden in plaats van 
beperkingen”, vertelt Roelinde. ,,Het biedt hoop en reikt 
mensen handvatten aan om met hun symptomen 
om te gaan, het is de bedoeling dat het een positief 
magazine wordt. We hopen dat het een inspiratiebron 
wordt om deelnemers hun eigen mogelijkheden 
te laten ontdekken. Vaak heeft men veel negatieve 
ervaringen, en is het moeilijk om weer de positieve 
dingen te zien.”

Roelinde werkt al sinds 2014 bij GGZ Friesland als 
ervaringsdeskundige en inmiddels bij het in 2016 
opgerichte Herstelcentrum Friesland. ,,Ik heb als 
ervaringsdeskundige veel ervaring opgedaan met 
psychische kwetsbaarheid. Ik probeer mensen de 
positieve dingen te laten zien, zoals: wat ging er nu 
wél goed? Wat maakt dat iemand die zwaar depressief 
is, tóch weer naar buiten gaat?” Ze speelt in op de 
fase van herstel waarin iemand zit en laat mensen 
soms ook een wens uitspreken. Roelinde: ,,Dit kan voor 
sommigen heel helend werken.”

Bij Podium kan ze haar schrijftalent weer inzetten. 
Haar affiniteit met schrijven stamt al uit haar 
kindertijd toen ze als meisje vriendinnenboekjes 
schreef. Ze pakt het schrijven nu weer op en het geeft 
haar energie, merkt ze.

Herstelcentrum Friesland ( HCF) bestaat sinds
januari 2016. HCF valt onder MindUp, wat weer een 
onderdeel is van GGZ Friesland.

Alle ervaringsdeskundigen vallen onder HCF. Onze 
teamcoach is Pepijn Hofstede. Op dit moment zijn 
er plusminus 25 ervaringsdeskundigen aan het 
werk. Dit kan zijn binnen FactTeams, Klinieken en op 
verschillende beschermd wonen groepen.

Alle ervaringsdeskundigen hebben als prioriteit 
het herstelproces van de cliënt te bevorderen en op 
zoek te gaan naar de krachten en kwaliteiten van de 
patiënten.

Daarnaast zijn we als ervaringsdeskundigen ook 
bruggenbouwers tussen patiënten en behandelaars. 
Vaak komt het nog voor dat er twee verschillende 
talen wordt gesproken, de behandelaars praten 
vaak in medisch taalgebruik waardoor het voorkomt 
dat patiënten het niet snappen. Wij kunnen dan 
een brugfunctie vervullen om een vertaalslag te 
maken. Ook zijn we bezig om trainingen te geven 
aan hulpverleners om ze meer bewust te maken om 
herstel ondersteunend te werken en dat de cliënt 
ervaringsdeskundig is als het gaat om zijn/haar eigen 
herstelproces.

Ook geven wij trainingen en cursussen voor patiënten 
zoals Herstellen doe jezelf, lotgenotengroepen, 
Herstelwerkgroepen, omgaan met verlieservaringen 
en er is nog meer in ontwikkeling.

Veel mensen vragen waar we ‘zitten’. HCF is officieel 
geen centrum in de zin dat we ergens 'zitten'. we 
bestaan virtueel en zijn bereikbaar via de mail.  

Interview

‘Er is  
behoefte aan    
een blad  
als Podium’
Aan dit eerste Podium-nummer is een heel traject vooraf gegaan. Zo stopte op een 

gegeven moment de Toek, een voormalig blad voor deelnemers van  

MindUp. Dit blad verscheen destijds vanuit de Centrale Cliëntenraad. Nu wordt het 

een blad vóór en dóór patiënten vanuit Herstelcentrum Friesland. Roelinde Nolles, 

als ervaringsdeskundige betrokken bij de redactie van ‘Podium’, geeft antwoord op 

enkele prangende vragen.

Jantsje Walstra

info@herstelcentrumfriesland.nl
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Het is inmiddels wel bewezen dat muziek een positieve invloed heeft op de hersenen. Bij het 
luisteren van muziek verbetert de stemming, activeert en stimuleert het de hersenen, creëert 
het verbinding en gaat men er van (mee)bewegen. Als je naar je favoriete muziek luistert, 
ontspant dat ook.

Jantsje Walstra

Hoger IQ
Mensen die al op jonge leeftijd met muziek maken zijn begonnen, maken vaak meer witte 
stof aan tussen beide hersenhelften. Hierdoor wordt de taalontwikkeling en het geheugen 
verbeterd. Kinderen die muziek spelen scoren vaak hoger op IQ, taal, begrip en concentratie. 
Een groot deel van je leven musiceren. blijkt voor mensen op latere leeftijd ervoor te zorgen dat 
ze minder snel aftakelen. Het luisteren naar muziek zorgt voor een betere taalontwikkeling. Je 
pikt een vreemde taal eerder op als het met muziek in verband wordt gebracht. De verbinding 
tussen taal en geheugen is sterk.

uziekde invloed van

Helende werking
Muziek blijkt zelfs een helende werking te hebben, 
het verbetert de stemming. Het kan opvrolijken en 
actiever maken. Ook worden sommige mensen, 
zoals met autisme of Alzheimer, spraakzamer en 
actiever. Bij depressieve mensen helpt het om de 
stemming te verbeteren. Verder heeft muziek ook een 
ontspannende werking. Als je naar je favoriete muziek 
luistert, zorgt dat voor een aanzienlijke vermindering 
van het spanningsniveau. Niet alleen je spieren 
ontspannen, ook de hartslag en bloeddruk dalen en de 
ademhaling wordt regelmatiger doordat gelukstofjes 
vrijkomen in je hersenen Het is aan te bevelen om na 
een drukke dag even een rustig muziekje op te zetten.

Verder leidt muziek tot saamhorigheid. Samen 
luisteren en samen muziek maken, creëert verbinding. 
Muziek is universeel en verbindt mensen, ongeacht 
verschil in leeftijd, cultuur en geslacht. Het voelt alsof 
je bij een groep hoort en “erbij” hoort.

De Vlieger
Onlangs was die saamhorigheid inderdaad te 
merken bij de muziekavond (“kampvuuravond”) bij 
de Beschermende Woonvorm van de MindUp op 
een zondagavond. De twee gitaristen (Kees en Jaap) 
speelden populaire popliedjes. Ik had twee trommels 
meegenomen en er stond ook nog een keyboard voor 
de liefhebber. Klaske (woonbegeleidster) bediende de 
laptop. Hiermee werden de songteksten op de grote 
teevee geprojecteerd. 

Het was erg gezellig en je kon echt merken dat de 
mensen het leuk vonden en plezier hadden. De sfeer 
zat er goed in. De avond bereikte zijn climax toen “De 
Vlieger”, van André Hazes ten gehore werd gebracht. 

Het was zo’n succes dat Klaske vroeg of we dit niet 
eens in de twee maanden konden doen? Dat vonden 
de meeste mensen wel een goed idee!  

op de hersenen
M

‘Als je naar je 
favoriete muziek 
luistert, zorgt dat 
voor een aanzienlijke 
vermindering van het 
spanningsniveau’

Leefstijl

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door YourPost.
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,,In mijn kennismakingsstukje heb ik verteld dat ik in 
het activiteitencentrum aan de Willemskade eerst 
een tijdje kaarsen heb gemaakt en daarna al snel 
doorschoof naar de houtafdeling. Op de houtafdeling 
was ik vooral praktisch bezig. Zo heb ik met behulp 
van de activiteitenbegeleider bijvoorbeeld een 
keukentafeltje gemaakt. Op een gegeven moment 
echter merkte ik dat ik graag creatieve dingen met 
hout wilde doen.

Ik vond het leuk om met de figuurzaagmachine 
dierfiguren in hout uit te zagen. Mijn moeder zei toen 
tegen me: waarom ga je niet schilderen. Als tiener 
had ik al geschilderd, dus ik wist dat ik het leuk vond. 
Daar kwam nog bij dat ik tijdens mijn behandeling in 
Franeker heb deelgenomen aan creatieve therapie. Ik 
werkte daar met softpastelkrijt. Aan het eind van de 
behandeling zei de therapeute dat ik er best mee door 
zou kunnen gaan.
Zo ben ik gaan schilderen. Ik schilder nu al weer bijna 
tien jaar. Ik vind het fascinerend om met vorm en kleur 

bezig te zijn. Ik schilder altijd naar een voorbeeld, een 
bestaand kunstwerk of een foto. Ik houd ervan om met 
het potlood te proberen een vorm te treffen en als het 
niet lukt eindeloos uitgummen totdat hij wel goed is, 
of, bij een kleur, eindeloos proberen en mengen totdat 
ik precies de kleur uit het voorbeeld heb.

Als ik zo bezig ben met vorm en kleur kan ik mijn 
gedachten richten op iets dat buiten mij is. Mijn 
gedachten hebben de neiging om alsmaar in het rond 
te malen in een spiraal van negatieve gedachten. Als ik 
ga schilderen wordt dat doorbroken. Na een middagje 
schilderen ben ik geestelijk altijd opgeknapt.

Mijn ideaal is om nog eens naar de kunstacademie 
te gaan, alhoewel me dat voor mij als psychiatrisch 
patiënt wel erg hectisch lijkt. Toch zijn er wel 
voorbeelden van psychiatrische patiënten die 
kunstacademie gedaan hebben. Wie weet wat de 
toekomst brengen gaat!”  

Mijn hobby is… 

‘Als ik zo bezig ben met vorm en kleur 
kan ik mijn gedachten richten op iets dat 

buiten mij is’ 

In elke uitgave van Podium laten we iemand aan het woord 

over zijn of haar hobby. In dit geval is dat één van onze eigen 

redacteuren: Willem-Pieter Fieggen. Zijn hobby? Schilderen.

schilderen!

Willem Pieter Fieggen

Rubriek
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Willem Pieter Fieggen

Kramen met schilderijen maar ook kramen met kunstnijverheid en halfedelstenen. Ook de 
kunstgroep van MindUp Leeuwarden was met een kraam vertegenwoordigd. Er werden 
verschillende schilderijen van MindUp kunstenaars geëxposeerd.

Agnes de Schiffart is activiteitenbegeleidster bij MindUp Leeuwarden. Zij vertelt over de 
middag. ‘Het was eerst rustig, later werd het drukker. De mensen zijn aardig en enthousiast. Ze 
vinden dat wij goede kunstenaars zijn en zelfs een beetje uitblinken. We hebben geprobeerd 
zo divers mogelijke werken te laten zien. Ze verschillen ook qua niveau. Sommige werken zijn 
eenvoudig, andere complexer. Het is puur netwerken tussen de kunstenaars van Leeuwarden 
en te laten zien wat onzen patiënten in huis hebben.’

Quatrinus van der Werf, kunstenaar bij MindUp vult aan: ‘Het is goed om te laten zien wat 
voor mooie dingen wij kunnen maken. Als je eenmaal gaat schilderen, doe je overal ideeën op. 
Sommige schilderijen bewerkstelligen een gevoel van rust. Het is ook het doel van MindUp om 
een beetje geluk en rust te vinden.’

Hendrik Langhout, kunstenaar bij MindUp en medeorganisator van de presentatie merkt op:

‘Waar ik erg blij mee ben, is dat deze schilderijen niet alleen in onze expositieruimte te zien zijn, 
maar ook hier voor het publiek. Het voordeel van onze kraam is dat er veel diversiteit is, andere 
kramen hebben dat niet.’

Al met al was het een geslaagde expositie. Ook het weer werkte mee, behalve een buitje met 
regen in de morgen was het prachtig weer en konden de mensen uitgebreid de tijd nemen om 
de kramen te bekijken.  

De 
kunst 
van

Repportage

kunst

Een gezellig boel. Zo valt de manifestatie 

‘Leeuwarden Cultureel’ op het Zaailand in de 

Friese hoofdstad het beste te omschrijven. 

Het werd op zaterdag 17 juni een mooie dag 

met veel bekijks. Ook de kunstgroep van 

MindUp Leeuwarden was erbij.

‘Als je eenmaal gaat schilderen, doe je 
overal ideeën op. Sommige schilderijen 
bewerkstelligen een gevoel van rust’ 
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Wat heb jij met koken?
Ik vind koken ontspannend. Ook kan ik mijn creativiteit erin kwijt. Ik mag graag iets nieuws uit 
proberen, het liefst voor andere mensen.

Kook je alleen voor anderen of ook voor jezelf alleen?
Ik vind het leuk om voor vrienden te koken en vooral als ze het lekker vinden wat ik kook. Samen 
mét vrienden koken vind ik minder leuk, ik mag graag in de keuken mijn eigen gang gaan. Ik 
kook ook graag voor mijzelf alleen, dat vind ik niet erg.

Wat kook jij meestal?
Vaak recepten met rijst en roerbakgroente. Ook quiches (hartige taart) maak ik graag. Daar 
kun je van alles in doen, allerlei verschillende soorten groente bijvoorbeeld. Vaak serveer ik het 
hoofdgerecht met een frisse salade.

Waar let je op bij het koken, volg je een bepaald dieet bijvoorbeeld?
Ik ben vegetarisch; ik eet geen vlees, maar wel vis. Verder gebruik ik daarom vaak 
vleesvervangers, zoals falafel of groenteburgers. Ook probeer ik gezond te koken, met veel 
groente en weinig saus uit pakjes en weinig zout.

Waarom ben je vegetarisch (geworden)?
Als kind zag ik een keer bij een vriendin thuis een geslachte kip (haar vader was boer). Ook zag 
ik bij een buurman eens een gestroopt konijn hangen. Ik vond dit akelig om te zien en hierdoor 
kreeg ik een enorme afkeer van vlees en dode dieren.

Haal je wel eens fastfood (patat/pizza/chinees)?
Heel zelden, maar als ik het eens eet dan vind ik het ook heel lekker. Dan neem ik graag een 
pizza of een loempia.  

Jantsje Walstra
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Een kijkje in de 
keuken van: 
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Favoriete recept    van Janneke

Ingrediënten:
200g gerookte zalm
1 bakje kruidenkaas
1 kilo spinazie
250g tagliatelle

Bereidingswijze:
Kook de tagliatelle. Laat de spinazie slinken door het 
te roerbakken. Voeg de kruidenkaas toe en voeg op het 
laatst de zalm toe.

‘Ik vind het leuk om voor 
vrienden te koken en 
vooral als ze het lekker 
vinden wat ik kook’

Rubriek



A E N M A L E D I V E N V E R O
E K I O V O L I L A O S L G D M
R P A N O A K O E W E I T A S A
O A M R A R L S A N B N A E A N
K K R N I T D G O I U A I R O A
D I N A T S I N E M K R U T E T
R S J E M E N R I R A I B I D S
O T E G Y P T E U G I L E R I I
O A E J I K R U T A E J I E A N
N N V I E T N A M T M R E E R A
A Z E R B E I D Z J A N I V A H
O E Z B E K I S T A N N E A B G
E I N E J S T E J S T R I G I F
N E R O M O C N A T U H B H E A
E T E R A T A Q N A M R I B C !!

WOORDZOEKER

Zoek alle       landen!

AFGHANISTAN ALGERIJE AZERBEIDZJAN
BHUTAN BIRMA BRUNEI
CHINA COMOREN EGYPTE
ERITREA IRAK IRAN
JEMEN KOEWEIT LIBIE
LAOS MALEDIVEN MAURITANIE
NOORDKKOREA NOORDNIGERIA OEZBEKISTAN
OMAN PAKISTAN QATAR
SAOEDIARABIE SOMALIE TSJETSJENIE
TURKIJE TURKMENISTAN VIETNAM

De overgebleven letters vormen samen een zin.  
Weet jij welke? 
 

_  _  _  _  _  _  _  _     _  _  _  _     _  _  _  _ 
 

_  _  _  _  _  _  _  _  _ 


