
 

+6   

 

 

Hallo lieve leden, 

 

Het is alweer september en dat betekent dat de zomer 

aan zijn einde komt. Maar september staat ook bekent 

om zijn prachtige na- 

zomerse dagen die 

uitnodigen om nog lekker 

naar buiten te gaan.  

Bij JIJ hebben we een 

heerlijke buitenbank met 

kussens waar je languit in 

kan wegzakken. We hopen 

dat we hier ook in 

september nog gebruik 

van kunnen maken ☺ 

 

Deze maand is er veel te doen bij JIJ. Er wordt o.a. 

gewerkt met thema’s die bij veel leden herkenbaar 

zullen zijn. En natuurlijk is er ook weer de nodige 

ontspanning. Ga lekker mee wandelen met de honden 

of kom het spel ‘Kolonisten van Catan’ spelen. En 

uiteraard zijn er weer drie nieuwe crea activiteiten waar 

je lekker mee aan de slag kunt. 

 

Naast alle georganiseerde bezigheden is het JIJ-huis 

natuurlijk open voor de inloop en kun je van heerlijke 

maaltijden genieten. Weet, niets moet, maar als je iets 

vermakelijks, gezelligs, iets voor afleiding of ontspanning 

wilt doen, dan mag en kan dat altijd.  

 

Weet ons te vinden voor aanmeldingen, vragen, 

opmerkingen, twijfels, suggesties, ideeën op  

locatiejijhuis@stichting-jij.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN 

Maandag 2 

Pallets beitsen  

 

Woensdag 4  

Buttons maken 

 

Donderdag 5 

Krasplaten 

 

Zaterdag 7 

Open  

 

Maandag 9 

Doosjes versieren 

 

Woensdag 11 

Kolonisten van Catan  

 

Donderdag 12 

Ochtend: Inspiratie workshop  

Buttons maken 

 

Maandag 16 

Buttons maken 

 

Woensdag 18 

Wandelen met de honden  

Krasplaten 

 

Donderdag 19 

Doosjes versieren 

Avond: Training Omgaan met 

grenzen  

 

Zaterdag 21 

Open  

 

Maandag 23 

Krasplaten 

 

Woensdag 25 

Doosjes versieren 

 

Donderdag 26 

Ochtend: Inspiratie workshop  

Buttons maken 

Avond: Training Zelfcompassie  

 

Maandag 30  

Doosjes versieren 
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JIJ uitje  

Van het geld van last man standing willen we een gratis ledenuitje organiseren. Omdat 

we deze maand al heel veel activiteiten hebben, 

willen we dit graag op maandagmiddag 21 

oktober doen.  

 

Middenin het drukke verkeer van binnenvaart- en 

zeeschepen beleef je met de Spido een 

bijzondere rondvaart door één van de grootste 

zeehavens ter wereld.  

Je ziet de indrukwekkende skyline van Rotterdam 

met imposante gebouwen aan je voorbijglijden, gevolgd door een uniek uitzicht op 

werven, dokken en de hypermoderne overslag van duizenden containers. Tot slot vaart 

de Spido langs het stoomschip Rotterdam, het voormalig vlaggenschip van de Holland 

Amerika Lijn. 

 

Heb je zin om mee te gaan? Mail dan alvast naar locatiejijhuis@stichting-jij.nl, wij zetten je 

graag op de lijst.  

 

Mededeling besloten Facebook  

Veel van jullie hadden zich aangemeld voor de besloten 

Facebookgroep van Stichting JIJ. We vonden het heel leuk 

om jullie enthousiasme hierin te zien. Maar helaas moeten 

we jullie toch melden dat het niet haalbaar is om zo’n 

besloten groep goed vorm te geven.  

We hebben overige opties ook overwogen vandaar dat 

deze mededeling wat langer op zich liet wachten dan we in eerste instantie hadden 

gedacht. We kunnen helaas de privacy van leden niet goed genoeg waarborgen. Dit is 

onze prioriteit en daarom woog dit niet op tegen de voordelen die de besloten 

Facebookgroep eventueel had kunnen bieden. Voor vragen of opmerkingen hierover 

kan je Romy mailen via Romy.deruiter@stichting-jij.nl of haar aanspreken tijdens de 

inloop.  

 

Mededeling Etsy Facebook:  

De besloten Facebookgroep 

vindt geen doorgang maar we 

hebben wel ander leuk 

Facebook-nieuws. Onze 

Etsyshop heeft nu namelijk ook 

een Facebook-pagina voor 

iedereen die geen Instagram 

heeft maar toch op de hoogte 

wil blijven! Je kan de pagina 

vinden onder de naam 

‘Etsyshop stichting JIJ’. We vinden het leuk als je de 

pagina volgt of deelt met je vrienden ☺.  
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Donateurschap:  
Stichting JIJ groeit! Niet alleen het aantal cliënten 

en vrijwilligers groeit, maar ook onze 

toekomstplannen. Zo zijn we druk bezig met het 

realiseren van een gender neutraal aanbod om 

meer (jonge) mannen met een eetprobleem/-

stoornis te helpen en willen we in 2020 het JIJ-huis 

toegankelijker maken voor kinderen en jongeren. 

Om dit te realiseren hebben we jullie hulp nodig. 

Stichting JIJ kan namelijk niet zonder steun van 

fondsen, stichtingen, sponsoren én donateurs. 

Help JIJ ons verder groeien? Word dan ook donateur van Stichting JIJ met een bijdrage 

van 10 euro (of een ander bedrag) per jaar. Momenteel staat de teller al op 140 

donateurs! 

TIP: Ben JIJ al donateur, maar wil je nog een bijdrage leveren? Deel dan dit bericht met je 

omgeving en/of geef het donateurschap cadeau. 

 

Vooraf aanmelden activiteiten/workshops: 

 

 

Training: Omgaan met grenzen 
Onduidelijke grenzen kunnen je het gevoel geven verantwoordelijk te zijn of erger, 

schuldig te zijn als iemand anders zich niet goed voelt. Je wilt meteen iets doen als 

iemand problemen heeft of emotioneel is. De problemen van de ander worden daarmee 

jouw problemen. Je neemt meer dan 50% van de verantwoordelijkheid in een relatie op 

je en als het niet werkt, geef je jezelf de schuld. 

Je probeert met de behoeftes van de ander 

om te gaan alsof ze je eigen behoeftes zijn. 

Hierdoor kun je jezelf volledig uit het oog 

verliezen.  

 

Het instellen van grenzen betekent niet 

noodzakelijkerwijs altijd “nee” zeggen. Voor die 

momenten waarop je echt wilt voldoen aan 

een verzoek, maar je je op dat moment te moe of overweldigd voelt, zeg je “ja” op je 

eigen voorwaarden. “Ja” zeggen op je eigen voorwaarden kan bestaan uit het 

aangeven van verschillende tijden waarop je beschikbaar bent en/of iemand gewoon 

laten weten dat je erop terugkomt, nadat je er over hebt nagedacht. 

 

Ook als je het eerste deel van deze training hebt gemist kun je aansluiten bij het tweede 

deel op donderdagavond 19 september van 19.30 tot 21.00 uur. Op deze avond ga je 

samen met Ute vooral d.m.v. rollenspelen oefenen en de opgedane ervaringen 

bespreken. 

Wil je erbij zijn meld je dan aan via locatiejijhuis@stichting-jij.nl.  

 

 

 

 



Training: Zelfcompassie 
De pijn van jezelf verwijten, je 

schamen, schuldig voelen, jezelf 

afkeuren, jezelf straffen, het 

continu goed willen doen, het 

plezieren van anderen, over je 

eigen grenzen (laten) gaan, 

want “wat zullen anderen van 

mij vinden?” Het is een 

loodzwaar schild dat je met je 

meesleept vanuit de gedachte 

dat negatief en perfectionistisch denken je zal beschermen, terwijl dit schild je er juist van 

weerhoudt om vrij te leven. 

 

Zelfcompassie is essentieel voor het ontwikkelen van je eigen ik, je authenticiteit en de 

aanvaarding van jezelf.  

Compassie hebben voor je eigen pijn, jezelf niet negeren, voor jezelf niet tekortschieten 

of onderdrukken. 

 

Heb jij de moed en ben je bereid om te leren ontspannen en jezelf te ontmoeten? Milder 

te zijn naar jezelf en kwetsbaarheid te delen? Je mens-zijn te erkennen en te leren 

accepteren dat jij goed genoeg bent? Schrijf jezelf in voor de training Zelfcompassie, 

want ik, Karien, ontmoet jou graag, jij jezelf ook? 
 

De training zelfcompassie is een mooie aansluiting op de training ‘Omgaan met 

grenzen”.  Het wordt gegeven door Karien, vrijwilliger bij JIJ en is op donderdagavond 26 

oktober van 19.30 tot 21.00 uur. Wil je erbij zijn, meld je dan aan via 

locatiejijhuis@stichting-jij.nl.  

 

Inspiratie workshop 

In deze workshop sta JIJ en wat jou inspireert centraal.  

Je gaat samen met Susanna op avontuur met theater in al zijn vormen als leidraad. 

 

We werken met thema’s. De titel van het thema voor de komende weken is: ‘Dialoog 

met jezelf’. Een dialoog met jouw inspiratiebron. Waar put jij kracht uit? 

 

Ook vragen hebben ruimte: wat is mijn inspiratiebron eigenlijk? 

Samen met Susanna onderzoek je waar jouw kracht ligt. Je kan zelf schrijven of zoeken in 

de vele dialogen die zij meeneemt. 

Je mag ze spelen, bewerken en erover praten. 

Samen maken jullie zo een mooi eindproduct. Iets 

wat je zelf speelt of laat spelen door anderen. 

In deze workshop sta jij centraal en worden de 

oefeningen e.d. afgestemd op jouw vraag. 

 

De workshop zal om de week op 

donderdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur 

gegeven worden door Susanna. Susanna is theaterdocent en werkt o.a. als vrijwilliger bij 

JIJ. Je kunt instromen wanneer je wilt. De workshop wordt geheel afgestemd op de 

deelnemers. Wil je meedoen, dan kan dat door je aan te melden via 

locatiejijhuis@stichting-jij.nl. Deze maand ben je welkom op donderdag 12 en 26 

september. 



Pallets beitsen 
Jullie hebben vast ons prachtige ‘lounge-set’ al op het terras zien staan. De pallets die nu 

buiten staan zijn onbehandeld. Natuurlijk willen we het set zo lang mogelijk netjes houden 

en daarom willen we de pallets onder handen nemen. Door ze te schuren en te voorzien 

van een laagje beits kunnen we er heel wat jaartjes plezier van hebben.  

Voor dit klusje hebben zoeken wij helpende handen! We 

nodigen jullie dan ook uit om op maandagmiddag 

2 september te komen 

helpen met 'klussen'. Wij 

zorgen voor de benodigde 

spullen en hopen uiteraard 

op een droge dag zodat 

we ons buiten uit kunnen 

leven. 😉 Trek iets aan of 

neem iets mee waar verf op 

mag komen, je weet maar nooit. Laat je ons even weten of 

je erbij bent?  

 

 

Wandelen met de honden 
Wil JIJ mee wandelen met Marian, Saskia en de hondjes?  

  

De plek waar ze heen gaan bepalen jullie samen. Onthoud dat alles goed is. Wil je lekker 

in stilte wandelen of gezellig kletsen? Marian en Saskia 

zijn beiden werkzaam bij JIJ dus snappen heel goed als 

je wat minder lekker in je vel zit. We zijn van mening dat 

een wandeling in de frisse lucht dan juist heel helpend 

kan zijn.  

  

We wandelen ongeveer een uur tot anderhalf uur en 

het gaat altijd door (weer of geen weer :). Als je graag 

mee wil, maar je kunt om bepaalde redenen niet 

wandelen, dan kunnen we ook kijken of er een rolstoel 

mee kan, want een frisse neus halen is altijd lekker. 

 

Wandel je mee op maandag 18 september vanaf 14.00 uur? We verzamelen v.a. 13.45 

uur op de benedenverdieping van het JIJ-huis 

Aanmelden kan via locatiejijhuis@stichting-jij.nl.  

 

 

Spel Kolonisten van Catan spelen 

Hou je ook zo van het spelen van spelletjes? Wat dacht je van 

het spel: Kolonisten van Catan? Als je al bekend bent met het 

spel dan ben je woensdag 11 september om 15.00 uur van 

harte welkom om het samen met Saskia te spelen. Uiteraard 

ben je ook welkom als je het nog niet kent, maar leuk vindt 

om het te leren kennen. Je speelt dan niet mee maar kijkt 

deze keer toe en krijgt uitleg. Op woensdag 27 november 

spelen we het dan nog een keer en kunnen degenen die het 

nu hebben geleerd meespelen.  

Meld je wel even aan zodat we weten of er voldoende animo 

is. We hebben namelijk minimaal 3 deelnemers nodig. 
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Crea-activiteiten zonder aanmelden: 

 

Kras... en ontspan 
Met een kras-pen en een beetje fantasie creëer je een uniek 

kunstwerkje. Laat je inspireren door de gekleurde contouren die 

al zijn blootgelegd en bepaal zelf hoe je de platen persoonlijk 

verder vormgeeft. Je kunt een plaat helemaal open krassen of 

alleen gedeeltes zodat het een eigen gecreëerd kunstwerkje 

wordt. 

Krassen is leuk en heerlijk 

ontspannend. Je zult 

merken dat je 

helemaal 

opgaat in het 

moment. 

Ervaar de 

ontspanning 

die met het  

krassen en vormgeven van de plaat gepaard  

gaat. En niet geheel onbelangrijk, er ontstaan  

prachtige kunstwerkjes waar je blijvend van kunt  

genieten! 

 
Do 5, woe 18 en ma 23 tijdens de inloop 

 

 

Geschenk of bedankdoosje versieren 
Hoe leuk is het om iemand een cadeautje te geven in 

een mooi 

versierd doosje. We 

hebben een 

heleboel soorten en 

maten doosjes die je 

heel mooi 

kunt versieren met 

waterverf waardoor 

ze prachtige kleuren 

krijgen. En als je ook 

de 

binnenkant meeneemt komt je  

presentje extra mooi uit! 

Je kunt natuurlijk ook een doosje voor jezelf  

maken om wat mooie spulletjes in te bewaren of  

om gewoon als 'kunstwerkje' neer te zetten.  

  
Ma 9, do 19, woe 25 en ma 30 tijdens de inloop 

 

 

 

 

 



Buttons versieren 
In de jaren 60, 70 tot halverwege de jaren 80 was er sprake 

van een ware buttonrage. Zo 

ontstond er naast de 

inmiddels bekende Rolling 

Stones-buttons een genre 

buttons waarmee men zijn 

politieke voorkeur kenbaar 

kon maken. De vredes-, anti-

kernenergie- en ban-de-

bombuttons behoorden bij 

de eerste van deze 

generatie. Tal van 

mensen liepen rond 

met hun visie op de 

wereld op jas of tas. 

 

Maak nu zelf je eigen button(s). Met een tekst of een 

afbeelding. Iets wat je mooi vindt of waar je voor uit wil 

komen. Alles kan en mag. En er zijn heel veel 

voorbeelden waar je inspiratie uit kunt halen.  

   

          Woe 4, do 12, ma 16 en do 26 tijdens de inloop  

 

Wil je een creatieve activiteit op een andere dag doen dan is dat altijd mogelijk. Alle 

materialen voor de activiteit zitten bij elkaar in een tas of box die je boven in de crea-

ruimte vindt. 

 

 

 

Zaterdag open 
Elke eerste en derde zaterdag van de maand is het JIJ-huis open. Op deze dagen is niets 

gepland maar er is altijd genoeg te doen. Denk aan de grote 

hoeveelheid spelletjes die altijd in de kast staan, de films en 

creatieve activiteiten uit de crea ruimte. Natuurlijk vinden we het 

ook gezellig als je lekker op het terras zit beneden of een kopje 

thee komt drinken. Wil je kletsen of liever alleen zitten? Alles kan, 

niets vinden wij gek!  
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