
 

 

 

Nieuwsbrief autismecafé 1 mei 2020 

Het leek ons een goed idee om een nieuwsbrief te maken om zo het contact, weliswaar digitaal, te 

versterken. Het zal zeker nog enige tijd duren voor we weer bij elkaar kunnen komen in het café.  

Deze nieuwsbrief is inhoudelijk vooral gericht op berichten en tips, foto’s en columns waarmee jullie 

hopelijk wat afleiding en ontspanning kunnen vinden. Het is niet altijd gemakkelijk om een beetje 

structuur in de dag te vinden in deze vreemde en onwerkelijke tijd. Mogelijk helpt deze nieuwsbrief 

hierbij en kom je misschien zelfs op leuke ideeën.  

We hebben een oproep gedaan voor kopij (en hebben als TeAm natuurlijk ook ons steentje 

bijgedragen!) en wat een talent schuilt er onder jullie! 

Muzikaal -, schrijf-, foto-, culinair talent- enz enz. Heel leuk om jullie bijdragen te bekijken (en 

beluisteren). En heel veel dank voor jullie inzet! 

 

 

 
 
 
 



  



 
 
Mijn plantenhobby  
 
Sinds kort heb ik mijn hobby van kamerplanten uitgebreid met zelf plantjes maken via stekjes. 
Verschillende planten maken zelf babyplantjes of je kan van bijvoorbeeld een blad of steeltje een 
nieuwe plant laten groeien. Ik vind het erg leuk om nieuwe wortels en blaadjes te zien ontwikkelen 
en langzaam een nieuw plantje te zien ontstaan. Online is veel informatie te vinden over de 
verzorging en het stekken, het is leuk deze kennis toe te passen en planten te zien groeien. Naast het 
bezig zijn met planten zoals water geven en verpotten leert het mij ook veel geduld. Ik heb vaak 
moeite met dingen waar ik niet snel resultaat van zie en hierbij leer ik wachten op de plantjes.  
 

Foto: Links: graslelie stekjes die ik van mijn moeder 
heb gekregen. Rechts boven: parapluplantjes waar 
ik zelf stekjes van maak, rechts nieuwe en links 2 
maanden oud. Rechtsonder: een vetplantje die bijna 
dood was via een stekje toch proberen te redden, 
nog een stekje van mijn moeder en blaadjes die met 
heeeel veeeel tijd ooit plantjes gaan worden. 
 
Wat tips als je zelf wat meer met je plantjes wil 
doen: 

- zoek online informatie of de plant wel/geen 
directe zon wil en veel/weinig water, dit maakt de 

slagingskans groter. De manier van stekken verscheelt ook per plant en vaak zijn er online 
tips te vinden. Als je de naam niet weet kan kan 'google lens' helpen, er zijn ook apps om 
planten te herkennen en verzorgen.  

- als je zelf geen 'moederplant' hebt kan je familie/vrienden vragen om stekjes. In deze tijd kan 
je bij de voordeur prima met 1,5m afstand een plantje ophalen. 

- op rustige momenten kan je met netjes 1,5m afstand bij een tuincentrum potjes halen, bij de 
supermarkt verkopen ze ook vaak potgrond. Of word creatief met lege jampotjes, vaasjes, 
theehouders en oude koffiemokken 

- heb heel veel geduld, sommige van mijn plantjes zag je binnen een week al wortels en bij 
anderen pas na 2 maanden (of nooit).  

 
Ben benieuwd of anderen ook lekker aan de slag gaan met hun plantjes en stel gerust vragen, ik vind 
het leuk om mee te denken/helpen.  
 
Jemima 
 

 

 

 

  



 

 

Wat beweegt jou? 

Mijn wekker heeft me nu al drie keer verteld dat het tijd is om mijn bed uit te gaan, maar ik lig nog zo 

lekker. EH EH EH daar gaat hij voor een vierde keer, dus ik sleep mezelf maar eens mijn bed uit om te 

gaan ontbijten. Vervolgens plof ik eerst maar even lekker op de 

bank, want wees eerlijk dat heb ik zeker wel verdiend na al dat 

gezwoeg. Laptopje op schoot en lekker de ochtend onderuit liggen 

met mijn favoriete serie op Netflix. Heerlijk!  

Iedereen heeft wel eens van die dagen waarop je niet vooruit te 

branden bent en weinig energie hebt. Sinds het begin van de 

corona epidemie kwam ik meer thuis te zitten en merkte ik dat ik 

hier steeds meer last van kreeg. Wat mij geholpen heeft is om 

thuis mijn routine om te gooien en bewegen weer in mijn week ritme in te bouwen. Nu ben ik geen 

vreemde wanneer het gaat om bewegen en trainen maar zonder dat ik naar de sportschool kan en 

mijn vertrouwde oefeningen kan doen moest ik toch wel even schakelen. 

Maar waarom is bewegen nu zo goed voor je? Wanneer je aan het bewegen bent maakt je lichaam 

verschillende stofjes aan. Het maakt niet uit of dit nu rustig wandelen is of dat je aan het trainen bent 

voor de marathon van Rotterdam. De meeste van deze stofjes hebben een positief effect op je 

lichaam. Dopamine geeft je een goed gevoel, serotine heeft invloed op het slapen en endorfine is een 

stress verlager . Daarnaast zorgt bewegen dat je meer energie krijgt.  

Met al die voordelen is thuis sporten voor veel mensen een mooie uitkomst. Mijn 5 favoriete 

oefeningen voor thuis zijn squats, lunge’s, push ups, plankjes en jumping jacks. Deze oefeningen 

pakken een hoop grote spiergroepen, dus met weinig doen veel resultaat. Daarnaast zijn ze 

eenvoudig thuis te doen.  

- Squats: zet je voeten op schouder breedte buig je knieën en breng je heupen naar beneden 

en naar achter. Let erop dat je knieën niet naar voren gaan. 

- Lunge’s: begin met je voeten naast elkaar. Maak een grote pas naar voren met je rechter 

been. Zak met je linker knie richting grond en kom weer omhoog. Wissel daarna van been.  

- Push ups: zet je handen op borst hoogte onder je schouders, zet je tenen of knieën op de 

grond en druk jezelf omhoog door je armen te strekken en laat je weer langzaam zakken. 

- Plankje: kom op je buik liggen, zet je ellebogen recht onder je schouders. Trek je navel in en 

kom omhoog zodat je op je tenen of knieën leunt. Tel tot 10 en zak weer rustig naar 

beneden. 

- Jumping Jacks: begin met je voeten tegen elkaar aan, handen langs je lichaam. Spring met je 

voet naar buiten en breng je armen zijwaarts boven je hoofd. Spring weer terug naar de 

beginpositie.  

Afgelopen weken ben ik zelf het sporten weer op gaan pakken en ben nu weer volop, binnenshuis, 

aan het bewegen. Ik voel me weer beter, zit weer vol energie, een echte aanrader dus voor iedereen 

die merkt dat hij of zij nu meer stil zit. Want thuis blijven houdt natuurlijk niet in dat we thuis moeten 

blijven “zitten”… 

 

Maikel 

 

 

 

 

 



 

Australische cake: 

Ingrediënten: 

  
100 gram rozijnen 

200 gram boter 

175 gram witte basterdsuiker 

55 gram kokos 

2 el pannenkoekenstroop 

2 eieren 

200 gram zelfrijzend bakmeel 

 

Beschrijving: 

- Wel de rozijnen zo’n 15 min van te voren in 500 ml heet water. 

- Verwarm de oven voor op 180 graden.  

- Meng de suiker, kokos, eieren, zelfrijzend bakmeel en pannenkoekenstroop in een 
beslagkom.  

- Smelt de boter in een pannetje. Als de boter is gesmolten giet je deze bij de rest van het 
mengsel. Giet de rozijnen af en doe de afgegoten rozijnen ook bij het mengsel. Roer alles 
goed door elkaar met een spatel. (Dit ziet er gek uit. En is best zwaar werk maar met goed 
roeren komt het goed:😉 ) 

- Vet de cakevorm in met een beetje olie of gebruik een siliconenbakvorm.  

- Doe het cakebeslag in de cakevorm. En leg die vervolgens in de oven.  

- Nu kun je de cake bakken op 180 graden. De cake is ongeveer in 30 à 35 minuten gaar. Dit 
kun je checken door met een satéprikker in de cake te prikken. Blijven er nog beslagresten 
achter op de prikker dan moet de cake nog even in de oven blijven.  

- De cake is trouwens vrij bruin van zich zelf door de stroop. Mocht je het halverwege toch niet 
vertrouwen leg dan een aluminiumpapiertje over de cakevorm heen. Zo brandt hij niet aan 
op de bovenkant maar wordt hij van binnen wel gaar😊 . 

- Is het je echt helemaal gelukt? Laat het dan even afkoelen voor je hem uit de vorm haalt en 
voor je hem opeet kun je de cake nog bestrooien met poedersuiker. Dubbelfeest!  

 
Suc6 en eet smakelijk!  

Manuela 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leven in de coronacrisis  

Horeca is gesloten, scholen zijn dicht en de meeste mensen werken thuis. Voor de economie is dit een 

ramp. Maar ook voor de meeste mensen is dit een ramp want: “O jee, waar moeten we nu al die vrije 

tijd aan besteden?!” Eenzaamheid en verveling liggen dan sneller op de loer. Maar voor mij 

persoonlijk is deze crisis een van de mooiste tijden uit mijn leven. 

Ik denk dat de meeste mensen van het Autismecafé mij de hand kunnen schudden. Ten eerste is het 

heerlijk rustig op straat. Dat merk ik vooral als mijn wekkerradio tijdens de file informatie alleen een 

paar ongelukken met vrachtauto’s meldt. Verder in mijn omgeving is het verkeer enorm afgenomen. 

Geen fietsende en lopende ouders die hun schreeuwende kinderen naar school brengen, en groepjes 

jongeren met muziekboxen die luid en duidelijk de ergste rapteksten zingen en je zo uit bed laten 

stuiteren. Heerlijk! 

Nadelen aan de coronacrisis 

Alleen zijn er een paar grote nadelen aan dit besmettelijke virus. Ik heb geen stage of werk. Nou had 

ik een sollicitatiegesprek op de planning staan maar het coronavirus gooide hier roet in het eten. Het 

gesprek werd dan ook afgezegd. Verder mis ik mijn vrienden, familie, balletlessen en natuurlijk het 

Autismecafé. Gelukkig is er tegenwoordig internet dat deze leegte een beetje kan opvullen. Vroeger 

was ik niet zo lovend over dit communicatiemiddel. Die drukke sociale media en dan ook die 

nieuws-apps en e-books die de sfeervolle papieren kranten en boeken laat verdwijnen. Maar nu ben 

ik toch wel blij dat ik door deze uitvinding een belangrijk aspect in mijn leven niet hoef te missen. 

Contact! 

Dagindeling 

Hoe mijn dagen eruitzien is een beetje hetzelfde. Structuur houden is erg prettig aangezien ik nu 

even niets te doen heb. Daarom maak ik elke avond van te voren een planning voor de volgende dag. 

Deze schrijf ik op zodat ik het kan afstrepen als het is gedaan. De dag begint voor mij rond half acht 

met iets van bewegen: hardlopen, yoga, ballet waar ik maar zin in heb. Dan vul ik mijn 

dankbaarheidsdagboek in op de app Presently die mij helpt stil te staan bij waar ik dankbaar voor 

mag zijn. Daarna ontbijten, aankleden en start ik m’n dag. Vaak met iets van lezen of schrijven. Daar 

vul ik een beetje mijn dagen mee. En natuurlijk de zon opzoeken voor een goede dosis vitamine D. 

Want daar kun je in deze toch wat rare tijd geen genoeg van hebben.  

Een rustigere en wijzere wereld na corona 

Mijn conclusie is dat deze tijd aan de ene kant heerlijk is maar aan de andere kant ook wel weer mag 

stoppen. Wat ik hoop is dat de wereld van dit virus heeft geleerd en het een tandje rustiger aan gaat 

doen. Nu de wereld een beetje stil komt te staan ervaar ik meer rust en ruimte en respecteer ik meer 

wat we allemaal om ons heen hebben en nu missen. Zoals de horeca maar ook hoe belangrijk het is 

om contacten te onderhouden. Dat we deze niet moeten laten verwateren door werk en andere 

verantwoordelijkheden. Kortom: ik denk dat na deze coronacrisis we er met zijn allen een stuk wijzer 

en ook hopelijk een stuk rustiger uit komen met nieuwe inzichten.  

Jilly  



 

 

 

Ontspanning 

Waar vind je ontspanning buitenshuis?  Dat is bij mij momenteel wel nodig omdat ik me soms zo 
opgesloten voel thuis. Hoe pak je dat aan? Allerlei activiteiten die normaal gewoon zijn, kunnen nu 
niet.  

Ik stap normaal gesproken geregeld de trein of bus in maar dat is momenteel niet de bedoeling. En op 
een zonnige dag gaan fietsen of wandelen valt me ook tegen omdat ik het dan toch veel te druk vind 
en de anderhalve meter niet kan aanhouden.  

Wat ik doe is ’s avonds (’s morgens vroeg kan ook) het bos in gaan. Je 
komt enkele mensen tegen en hoeft dus niet constant aan die 
anderhalve meter te denken. Dat houdt in: makkelijker ontspannen.  

Verder heb ik een plek in het bos waar ik lekker aan de rand van de 
beek kan zitten (moet je een eindje door het bos struinen wat niet 
mag…) en dan voel ik me fijn. 

 

 

Het was eens zo rustig dat ik tijdens het fietsen 
een boomkruiper zag aan komen vliegen die 
netjes- zoals het hoort- onderop een boom 
landde.  

 

Op een andere avond vloog een buizerd een 
eindje met me mee langs het fietspad. 

 

Laatst zat ik bij Boshuis Drie en ik was (bijna) alleen op de wereld. Heel apart 
en ook wel een beetje spannend. Maar ik kom dan echt opgeknapt thuis. Hierbij wat foto’s die her en 
der genomen zijn.  

 

Nora  



 

 

 

Hoi allemaal! 

Zoals de meesten van jullie die mij kennen wel weten, speel ik al bijna zes jaar gitaar. 

Ik speel zowel akoestisch als elektrisch en ik heb heel lang bij de Popschool in Harderwijk les gehad. 

 

In die tijd heb ik veel bestaande liedjes leren spelen. Het eerste 

nummer dat ik op de gitaar leerde was RU Mine van Arctic Monkeys, 

dat vind ik nog steeds een heel gaaf nummer. 

Zo heb ik nog meer liedjes van bekende artiesten als John Mayer en 

Eric Clapton geleerd. 

Na een paar jaar van blues begon ik jazz heel interessant te vinden en 

begon ik moeilijke nummers te spelen van bekende artiesten in dat 

genre. Vooral toen heb ik heel  veel theorie geleerd. 

 

Op een gegeven moment vond ik jazz toch wel moeilijk en ook een beetje saai worden. 

Een paar maanden geleden vond ik dat het tijd werd voor iets nieuws: ik wilde mijn eigen muziek 

gaan maken. Ik had mijn elektrische gitaar al even niet meer aangeraakt, omdat de akoestische mij 

meer trok: lekker even snel tussen het studeren door de gitaar pakken en wat spelen. 

Ik vind het heel leuk om gewoon wat noten aan te slaan en zo nieuwe deuntjes te ontdekken. 

 

Met name als er veel dingen in mijn leven gebeuren heb ik veel creativiteit.  

Een aantal maanden geleden mijn eerste liefde ervaren en daarbij ook gelijk het eerste 

liefdesverdriet. Daarnaast heb ik het afgelopen jaar een studie gedaan waarbij ik mezelf goed heb 

leren kennen en daardoor mooie vriendschappen heb opgebouwd.  

 

Nu zit ik natuurlijk zoals een groot deel Nederlanders in quarantaine vanwege het coronavirus (zelf 

gelukkig gezond) en spreek ik met vrienden regelmatig via Skype af. 

 

Hoewel het vreemde tijden zijn, is het de beste kans om mooie muziek te maken, toch? Vorige 

maand heb ik een professionele microfoon en een bewerkingsprogramma gekocht, waar ik de 

komende tijd lekker mee aan de slag ga. Lekker prutsen de komende tijd. ☺ 

 

Het resultaat van dit alles is het nummer dat ik ‘Spring’ heb genoemd. 

Ik word er heel rustig en vrolijk van, zoals de bedoeling is met de lente! 

 

Daarnaast ben ik alweer bezig met een volgend project, een cover van ‘Wonderful Tonight’ van Eric 

Clapton. Het wordt later door mij ook nog ingezongen. ☺  

 
De link naar SoundCloud met mijn eigen nummer en de ‘sneak peak’ van Wonderful Tonight:  
Jelle- Wonderfull tonight (akoestisch) 
 
En voor iedereen: blijf gezond, doe rustig aan en zorg goed voor je dierbaren! 
 
 
Jelle 
 

 

  

https://soundcloud.com/jelle_black/tracks


 

 

NVA Wegwijzer 

Van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) ontvingen we volgend bericht met de vraag om 

het te delen. Er staan heel veel tips in deze wegwijzer en ze zijn zeker niet allemaal bruikbaar in jouw 

situatie. Daarom: focus vooral op tips die bij jou passen. De rest kun je links laten liggen.  

De Nederlandse Vereniging voor Autisme presenteert de NVA Wegwijzer autisme & corona. Met 

behulpzame tips en links voor mensen met autisme en hun naasten. En informatie over wat je zelf 

kan doen. 

Het zijn lastige tijden voor veel mensen door de situatie met het coronavirus en alle matregelen 

daartegen. Overal is veel informatie te vinden. Graag wijzen wij je de weg naar goede informatie en 

waar mogelijk tips specifiek voor mensen met autisme. 

We geven de beste tips van specialisten op het gebied van autisme en tips bij stress en eenzaamheid. 

Ook zijn er tips specifiek voor ouders van kinderen met autisme en voor familieleden van mensen 

met autisme&verstandelijke beperking. 

Sterren kijken 

Aan het eind van deze nieuwsbrief nog een app 

waarmee je bij een mooie sterrenlucht je  

astronomische kennis eens wat kunt opkrikken.  

Ga naar de App Store en tik in: SkyView Lite.  

 

 

 

Namens TeAm (stuurgroep autismecafé) Erik, Liesbeth, Evelien, Frans van Dam, Marianne, Nora 

heel veel plezier met deze nieuwsbrief! 

https://www.autisme.nl/wp-content/uploads/2020/04/NVA-Wegwijzer-Autisme-Corona.pdf

