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NIEUWSBRIEF    December 2018 
 

Welkom bij de 4e en laatste nieuwsbrief van 2018! 

 

Kerstmarkt 

Wij willen iedereen die onze kerstmarkt heeft bezocht bedanken voor hun komst. Dat waren 

nogal wat mensen, wat een heerlijke drukte! Jullie belangstelling en waardering voor de 

zelfgemaakte producten en schilderijen was hartverwarmend. Het merendeel van de 

schilderijen is de deur uitgegaan, maar we zullen er met z’n allen voor zorgen dat er bij de 

zomermarkt weer genoeg te zien is!   
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De nieuwe keuken  

Naast de voorbereidingen voor de kerstmarkt 

zijn we ook druk bezig geweest om de keuken te 

vernieuwen. Met als doel onze jongeren kookles 

te gaan geven en zo samen heerlijke gerechten 

leren te bereidden.                                                           

De wand achter de wasbak is mooi     

betegeld en daartegenover is een heel 

nieuw blok ingezet, allemaal door onze 

cliënten zelf.  

We hebben nu dus een volwaardige keuken 

met een inductieplaat en oven. Dit zal goed 

van pas komen bij het kerstdiner op 20 december, maar ook de heerlijke koekjes van de 

kerstmarkt zijn hier gebakken. Zo biedt het ons weer allerlei nieuwe mogelijkheden! 

 

Nieuwe medewerkster 

Hallo allemaal, 

Mag ik mezelf even voorstellen. 
Ik ben Charlie en ben sinds kort werkzaam bij de 
Loods. Ik ben 14 weken oud en een Australian 
labradoodle. Fred en Claudia zijn mijn baasjes 
en zij nemen mij iedere dag mee naar de Loods. 
Daar heb ik al heel veel nieuwe vrienden 
gemaakt. Iedereen die wil mag met mij spelen 
en mij verzorgen. Dat heet “puppiedienst”. In de 
Loods hangt een schema waarop staat wat ik 
het fijn vind. Er staat wanneer ik uitgelaten mag 
worden en wanneer ik wil eten en slapen. Het 
fijne is dat iedereen zich daaraan houd 
waardoor ik een lieve en leerzame hond word. 
Ik heb het heel erg naar mijn zin in de Loods en 
hoop daar nog heel lang te blijven. 
Wat ik al een beetje merk is dat ik mag zorgen 
voor mijn nieuwe vrienden. Ik zorg voor 
positieve afleiding, voor rust, plezier, 
lichaamsbeweging en ook het nemen van verantwoordelijkheid. En weet je wat zo grappig is. 
Ik lijk qua gedrag best wel op een mens alleen kan ik het niet uitspreken. Daardoor ben ik 
soms een spiegel waardoor we met zijn allen sneller leren en er niet zoveel woorden nodig 
zijn. De Loods is nu al mijn tweede thuis en zal waken over iedereen  
Een dikke poot van mij.  Liefs Charlie 
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Mijn hobby 

Als je jong bent heb je allerlei dromen over wat je wil worden. Sommige dromen ervan om 

profvoetballer te worden, of astronaut, minister-president of zelfs tovenaar of prinses. Ikzelf 

wilde altijd ridder worden. Maar naarmate je ouder wordt maken de fantastische dromen 

plaats voor meer realistische dromen zoals architect, treinmachinist of accountant. Er komt 

echter een moment waarop je terugkijkt op al je jeugddromen. Voor mij kwam dat moment 

twee jaar na afronding van mijn studie. Terugkijkend op alles wat ik niet bereikt had dacht ik: 

Ridder, waarom niet? Ik wist via festivals als Elfia, Castlefest en Arcen al dat er groepen 

waren die aan zwaardvechten doen. De zaak was dus alleen er een te vinden die in de buurt 

zat. Dit bleek de AMEK (Academie voor Middeleeuwse Europese Krijgskunst) te zijn die een 

afdeling heeft in Deventer. Even mailen of ik langs kon komen voor een proefles. 

De sport die de AMEK beoefent heet HEMA. Dit staat voor Historical European Martial Arts 

(Historische Europese Krijgskunst). Krijgskunst omvat hierbij zowel zwaardvechten als 

mesvechten en worstelen. In de Middeleeuwen waren dit namelijk geen aparte disciplines, 

deed je er één dan deed je ze allemaal. Daarnaast bestaan ook nog speer, hellebaard en 

sabel. 

Naast vechtsport is HEMA ook een gedeelte reconstructie. We hebben het hier namelijk over 

een verloren kunst. Met de opkomst van het buskruit werd deze krijgskunst overbodig en 

raakte in de vergetelheid. Alles wat we van onze sport weten komt van middeleeuwse 

manuscripten uit de 15e eeuw. Voorbeelden van manuscripten zijn de werken van de Codex 

Wallerstein en Johannes Lichtenauer (hoewel de laatste niet zijn eigen boek heeft 

geschreven). Dit zijn Duitse werken, maar er bestaan ook Italiaanse bronnen. Er zijn ook 

Nederlandse bronnen overgeleverd, maar dit zijn slechts enkele losse pagina’s van 

onduidelijke herkomst. Deze manuscripten bestaan grotendeels uit tekst met soms een 

tekening, die voor middeleeuwse begrippen duidelijk zijn. HEMA is het resultaat van 

geschiedkundigen die deze teksten vertalen en moderne zwaardvechters die de bewegingen 

reconstrueren tot een nette slag. Het resultaat is dat verschillende scholen dezelfde slagen 

op hele andere manieren uitvoeren. Echter als de slag zijn doel bereikt, dan is ie geldig. 

Meteen bij de eerste les wordt alles wat je weet over (Hollywood) zwaardvechten ontkracht. 

Geen grote machtige bewegingen van rechtopstaande figuren. Voor  je je eerste slag maakt 

zorg je er eerst voor dat je voetenwerk goed is. Diep door de knieën, voeten uit elkaar en in 

een hoek van 45 graden. Als dit niet goed gaat mislukt je slag en sta je instabiel. Als je 

tegenstander vervolgens wel goed staat kan hij je omduwen. In de middeleeuwen zou dit je 

dood betekenen. Want in de HEMA werk je vanuit de middeleeuwse filosofie: het doel is je 

tegenstander zo snel mogelijk uit te schakelen. Iedere slag die je maakt moet de 

tegenstander uitschakelen of aan zijn uitschakeling bijdragen. Hierbij mag alles. In de edele 

delen slaan, mag. Bij de nekvel pakken, mag. Worstelen, mag. Pootje haken, goede 

strategie,. Je tegenstander op het hoofd slaan, zeer aanbevolen. Met het handvat van je 

zwaard slaan, alleen voor gevorderden. 

Natuurlijk wil je bij geen enkele sport je eigen leden uitschakelen. Daarom lopen HEMA 

beoefenaars er zeer beschermd bij zoals hieronder is aangegeven. De totale uitrusting is 

duur, maar de eerste paar jaar heb je het nog niet nodig. Als beginneling oefen je eerst de 

basisslagen solo. Daarna ga je in tweetallen de ingewikkelde slagen en tegenaanvallen 

oefenen. Dit gebeurd met plastic zwaarden die niet zo hard aankomen. De vereniging heeft 

zijn eigen oefenwapens die je mag gebruiken. De dag dat je je eigen zwaard koopt is een 

bijzondere dag. Die dag is een teken naar de rest van de vereniging dat je serieus bezig bent 

en graag verder wil. 



 
 

4 
 

 

 

  

II Een volledige HEMA uitrusting. III Opdracht: voer deze slag uit. 

III Voorbeelden van oefenwapens. Hout, plastic, nylon en staal. 
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Mijn weg in het autisme By Shari 

Ik zit achter mijn computer en kijk naar buiten. Het regent, de lucht is grauw en ik zie overal 
mooie herfst bladeren. Ik ruik de geur van mijn nieuwe geurkaarsen, waar ik gister enthousiast 3 
pakken van heb gekocht. Op mijn scherm staat een illustratie waar ik mee bezig ben. En dan 
ineens voel ik een intens fijn gevoel. Blij, tevreden en dankbaar. Ik noem het de kleine 
geluksmomentjes. Er verschijnt een lach op mijn gezicht. Dit is nou echt genieten. Genieten van 
de mooie kleine dingen die het leven brengt.  
 
Het voelen, zien en ruiken van deze kleine doodnormale dingen, dat kon ik tot een aantal jaar 
terug niet. Ik zag niet hoe mooi de herfstkleuren waren. Ik kon niet genieten van een warm kopje 
thee. En ik voelde al helemaal niet hoe het was om een tevreden mens te zijn. Ik leefde niet, 
maar was aan het overleven. Genieten leerde ik pas op mijn 27e.  
 
Deze maatschappij en het leven kan voor velen een abstract angstaanjagend iets zijn. Want hoe 
doe je dat nou eigenlijk? Leven? Als de snelheid van deze maatschappij bijna niet bij te benen is. 
Als er dingen van ons verwacht worden die we misschien helemaal niet kunnen? Voor mensen 
met autisme kan dit heel angstaanjagend zijn. 
 
Ik heb intens veel gevechten met mezelf gevoerd. Ik wilde zo graag mee doen. Zo graag alles 
doen wat deze maatschappij van mij verwachtte. Zo graag studeren, werken en vooral doen wat 
alle anderen doen. Ik wilde die stempel autisme compenseren. Want autisme betekende in mijn 
ogen raar zijn. Dus deed ik mijn uiterste best om net zoals leeftijd genootjes te gaan werken en 
studeren. Maar dit is het slechtste wat ik ooit heb gedaan. Ik legde mezelf verwachtingen op, die 
niet haalbaar waren. Waardoor je continu het gevoel heb dat je faalt. Ik vergeleek mezelf continu 
met anderen, waardoor ik elke keer weer de conclusie trok dat ik die ‘rare’ was. Omdat mijn weg 
zo anders liep dan die vanzelfsprekende weg.  
 
Ik heb heel veel jaren de maatschappij verafschuwd. Ik kon maar niet mijn plekje vinden, en dat 
maakte me intens boos. Ik was dag en nacht aan vechten. Een heel oneerlijk gevecht. Een 
gevecht dat ik bij voorbaat al niet kon winnen, want de maatschappij kon ik niet veranderen. Dit 
kwartje viel pas na heel veel jaren therapie en behandelingen. Wilde ik nog wat van mijn leven 
gaan maken, dan zou ik mijn visie over deze wereld en mezelf gaan veranderen. Dan moet ik dat 
gevecht opgeven. Continu roepen dat er geen plek voor mij is, lost het probleem niet op. Het 
probleem zat in mijn mindset. Ik ben gaan leren hoe mijn autisme er uit zag en ben de weg van 
acceptatie gaan bewandelen. Ik hoefde van mezelf niet meer die fulltime baan op een kantoortje. 
Ik hoef van mezelf niet meer dat sociale meisje te zijn die veel vrienden heeft en zaterdag staat te 
dansen op een feestje. Ook als ik dat meisje niet ben, ben ik waardevol en mag ik er zijn. En dat 
is echt een last die van mijn schouders is gevallen. Want hoe angstaanjagend is het om dingen 
van jezelf te verwachten die je helemaal niet kunt of bent? 
 

Ik kreeg langzaam weer ruimte in mijn hoofd om creatief bezig te zijn. Ik ging een cursus 

illustreren doen en kocht mijn eerste tekentablet. Ik maakte wat tekeningetjes en liet dit voor 

de gein afdrukken op wat kaartjes. Inmiddels zijn we twee jaar verder en verkoop ik mijn 

illustraties in meerdere winkels en webshops. Met vallen en opstaan durf ik eindelijk te 

zeggen dat ik tevreden ben. Dat ik juist door acceptatie en het gevecht los te laten op deze 

mooie weg ben beland. De deur van creativiteit is open gegaan. En heeft mij gebracht naar 

een mooi eigen bedrijf: By Shari.  Ik bepaal mijn eigen tempo, en heb geen last van zinloze 

prikkels. De weg hiernaar toe was zwaar. Maar ik ben intens dankbaar voor alles wat ik heb 

meegemaakt. Want zonder deze lessen, was ik nooit op dit punt gekomen.  
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Transfer op keramiek 

Binnen de loods zijn we altijd op zoek naar nieuwe creatieve uitdagingen voor onze jongeren 

en naar nieuwe producten voor onze druk bezochte markten. We zijn al een tijdje in het bezit 

van een prachtige keramiekoven en zochten naar mogelijkheden om ons aanbod binnen het 

werken met keramiek uit te bereiden. Zo zijn we op het pad van transfer op keramiek terecht 

gekomen. Bij het Arnhems Keramiekatelier hebben Claudia en Kitty een tweedaagse 

workshop gevolgd om deze precisie  techniek goed onder de knie te krijgen. De 

mogelijkheden zijn eindeloos: je kunt 

kiezen voor een enkele afbeelding of voor 

een collage van meerdere afbeeldingen, je 

kunt ze plaatsen op nieuw of vintage 

keramiek, afbeeldingen gebruiken van het 

internet of eigen foto’s. Inmiddels weten 

een aantal van onze jongeren ook hoe ze 

met deze nieuwe techniek moeten werken 

en maken ze de mooiste dingen. Het is een 

techniek waar je al je creativiteit in kwijt 

kunt, maar waar ook jongeren die liever 

technisch bezig zijn hun ei in kwijt kunnen.  

We verheugen ons op al het moois dat we 

gaan maken voor de voorjaarsmarkt. Als u 

toevallig nog ongebruikte kopjes, schoteltjes, borden en/of kommetjes heeft liggen, dan zien 

we die graag tegemoet! 

 

 

 

NAMENS IEDEREEN VAN LOODS360 WENSEN WIJ IEDEREEN 

 

 


