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Hallo lieve leden, 

Twee weken geleden 
is de klok een uur  
achteruit gegaan. De 
officiële start van de 
wintertijd. De dagen 
worden korter, de 
nachten worden lan-
ger, waterige zonne-
tjes met lage tempera-
turen dus pak je goed in, want de griepjes staan ook weer voor 
de deur.   
  
Door deze koude dagen spatten de kleuren er in de bossen flink 
vanaf! Trek je kaplaarzen aan en probeer de mooiste eikeltjes, 
bladeren en kastanjes te vinden. Eindig de dag met een grote 
kop warme chocolademelk om even goed op te warmen.   
  
In november wordt er veel aandacht besteed aan verschillende 
maar belangrijke punten in de maatschappij. Zo is er Natuur-
werkdag, Internationale Mannendag, Dag voor de Rechten van 
het Kind, Dag van de Mantelzorg en Wereld Diabetes-
dag. Het zijn vooral maatschappelijke problemen die op deze 
dagen extra aandacht krijgen zodat de hoop op verandering al-
tijd blijft.   
  
Wat doen wij deze maand in het JIJ-huis? We richten ons op de 
herfst. Er zijn bladeren en takken verzameld waar leuke kleur-
rijke dingen mee gedaan kunnen worden. Je kunt deelnemen 
aan de training ‘Zintuigelijk waarnemen’ of de workshop ‘Food 
for a Good Mood’. Ga mee wandelen of kom een spel spe-
len. Kortom, weer genoeg te doen deze maand.  
 

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, afleidend, ont-

spannend of gezelligs wilt doen, dan mag en kan dat altijd.  

 

Weet ons te vinden voor aanmeldingen, vragen, opmerkingen, 

twijfels, suggesties, ideeën op locatiejijhuis@stichting-jij.nl 

 
 

 

  Nieuwsbrief november 

 

ACTIVITEITEN 

Maandag 4 
Kunstwerkjes van bladeren 

 
Woensdag 6 
Afrikaanse kunst met takken 
 
Donderdag 7 
Yoga 
Paddenstoelen van klei  

 
Maandag 11 
Wandelen met de hond 
Afrikaanse kunst met takken 
 
Woensdag 13 
Paddenstoelen van klei  
 
Donderdag 14 
Inspiratieworkshop  
Kunstwerkjes van bladeren  
 
Zaterdag 17 
Verwendag 

 
Maandag 18 
Paddenstoelen van klei 
 
Woensdag 20  
Workshop ‘Food for Good Mood’ 
Kunstwerkjes van bladeren 

 
Donderdag 21 
Yoga 
Training ‘Zintuigelijk waarnemen’ 
Afrikaanse kunst met takken  
 
Maandag 25 
Kunstwerkjes van bladeren 
 
Woensdag 27 
Spelletjesmiddag  
Afrikaanse kunst met takken 
 
Donderdag 28 
Inspiratieworkshop  
Paddenstoelen van klei 
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  Vooraf aanmelden activiteiten/workshops 

 

Workshop ‘Food for a Good Mood’ 
 

Food for a Good Mood, dat klinkt leuk maar wat 
bedoelt Ron daar nu mee? 
  
Wanneer je dit weet dan heb je invloed op je hu-
meur, dan voel je je fit en vitaal en kun je de we-
reld beter aan. Wanneer je dit niet weet dan kan 
het zijn dat je je gestrest voelt en dat je daardoor 
een slecht humeur hebt, maar je hebt geen idee 
waardoor het komt.   
 
Waar ik het over heb is voeding voor een goed hu-

meur. Wat bedoel ik nu met voeding voor een goed humeur? Het is voeding die jouw li-
chaam voedt en die jouw lichaam in balans brengt. Hierdoor ook je geest, en daardoor 
heb je een goed of beter humeur. Misschien ken je wel mensen die "chagrijnig" worden 
wanneer ze honger hebben. Dat is een voorbeeld waarbij voeding, voornamelijk suiker, 
het humeur verpest. 
 
Hippocrates bedacht ruim 2300 jaar geleden de stelling "Laat uw voeding uw medicijn zijn 
en uw medicijn uw voeding". En deze stelling is nog steeds actueel. Want als je kijkt naar  
de risico's voor het ontstaan van een eetstoornis, dan is starten met lijnen of afvallen een 
van de factoren. 
  
Wat gaan we allemaal in de workshop behandelen: 
·         Wat gebeurt er bij stress in je lichaam 
·         Hoe werkt ons lichaam vanuit de evolutie 
·         Waarom heb ik soms onverklaarbare eetbuien 
·         Welke voedingsmiddelen helpen om stress te re-

duceren 
·         Hoe weet ik wat goed is voor mij? 
 
Door je eetstoornis voel je misschien alleen en heb je 
het idee dat niemand naar je luistert. En als je eerlijk 
bent vind je het dan ook niet lastig om echt te luisteren 
naar jezelf, naar anderen of naar je eetstoornis, wat ne-
geer je op dit moment misschien? 
Mijn naam is Ron Meijering. Ik weet uit eigen ervaring 
wat een eetstoornis is. Die eigen ervaring zet ik nu in als 
coach. Ik gebruik daarbij mijn eigen bagage op het gebied van eetstoornissen, maar ook 
alle ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan tijdens het coachen. En dat wat ik 
leerde tijdens mijn opleiding, als EMDR coach en Internationaal Register Hypnotherapeut. 
 
Op woensdagmiddag 20 november van 14.00 tot 16.00 uur geeft Ron de workshop 'Food 
for Good Mood'. Wil je hier ook bij aanwezig zijn, meld je dan aan via locatiejij-
huis@stichting-jij.nl. 
 



 

 

Training ‘Zintuigelijk waarnemen’ 
 
Iedere ervaring die we hebben is een samenstelling 
van zintuiglijke indrukken. Dit geldt voor het wandelen 
langs het strand, het boetseren van een beeld of het 
lezen van een boek. Zonder onze zintuigen kunnen 
we de wereld om ons heen niet ervaren. Deze ex-
terne informatie geven we op onze eigen manier weer 
aan onszelf in onze interne representaties. Vanuit 

daar communiceren we naar anderen. We gebruiken al onze zintuigen om informatie op te 
nemen en te communiceren. We hebben echter wel een voorkeur daarin.  
 
Sommige mensen zijn vooral visueel ingesteld en zien allerlei details, terwijl anderen voor-
namelijk grote lijnen zien. Auditieve mensen horen een veelheid aan verschillende gelui-
den en kinesthetische (gevoels)mensen voelen vooral de atmosfeer, de temperatuur en 
het materiaal waar ze op zitten. Hoe zit dat met jou en wat betekent dat? 
  
 
Loes de Haan is vanaf de oprichting van Stichting JIJ 3 jaar betrok-
ken geweest als voorzitter van het bestuur. Ze heeft een eigen prak-
tijk op het gebied van Voeding, Hormonen en Leefstijl. Daarnaast 
heeft zij de NLP Practitioner en NLP Master Practitioner afgerond. Ze 
is getrouwd met Wilco. Samen hebben zij twee zoontjes, een twee-
ling van 10 jaar, genaamd Taeke en Derek.  
 
Loes geeft de training Zintuigelijk waarnemen op donderdagavond 21 
november van 19.30 tot 21.00 uur. Wil je hierbij aanwezig zijn, meld 
je dan aan via locatiejijhuis@stichting-jij.nl 

 

 

Yoga 
Deze maand kan er weer tweemaal op de donderdagochtend geno-

ten worden van de yogalessen met Ruth 😊. Vind je het spannend of 

heb je nog nooit aan yoga gedaan maar zou je het graag een keer proberen, laat het ons 
weten. We brengen je graag in contact met Ruth. 
De yoga wordt deze maand op donderdagochtend 7 en 21 november gegeven van 
10.30 tot 12.00 uur.  
Wil je hieraan mee doen, meld je dan aan via locatiejijhuis@stichting-jij.nl. 
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Wandelen met de honden 
Ga JIJ mee wandelen met Marian, Saskia en de hondjes? De plek waar ze heen gaan be-
palen jullie samen. Onthoud dat alles goed is. Wil je lekker in stilte wande-
len of gezellig kletsen? Marian en Saskia zijn bei-den werkzaam bij Stich-
ting JIJ dus snappen het 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 tot anderhalf uur en het gaat altijd (weer of geen 
weer).   
Als je graag mee wilt maar om bepaalde redenen 
niet kunt 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 11 november vanaf 14.00 uur? We ver-
zamelen om 13.45 uur op de benedenverdieping van het JIJ-huis 
Aanmelden kan via locatiejijhuis@stichting-jij.nl.  

Inspiratie workshop 

In deze workshop sta JIJ en wat jou inspireert centraal. Je gaat samen met Susanna op 
avon-tuur 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 dia-
loog met jouw inspiratiebron. Waar put jij kracht uit? 
Ook vragen hebben ruimte: wat is mijn inspiratie-bron 
eigenlijk? Samen met Susanna onderzoek je waar 
jouw kracht ligt. Je kunt zelf schrij-ven of zoeken in 
de vele dialogen die zij meeneemt. Je mag ze spe-
len, bewerken en erover praten. Samen maken jullie 
zo een mooi eindproduct, iets dat je zelf speelt of laat 
spelen door anderen. In deze workshop sta JIJ cen-
traal 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 Su-
sanna. Susanna is theaterdocent en werkt o.a. als 
vrijwilliger bij Stichting JIJ. Je kunt instromen wan-
neer 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 november. 

 

 

 



 

 

Spelletjesmiddag: Kolonisten van Catan  
Zin in een gezellige spelletjesmiddag? Laten we er in het JIJ-huis een leuke middag van 
maken door samen het populaire spel Kolonisten van Catan te spelen. Dit bordspel is één 
van de bekendste in ons land. Elke speler start het spel met twee dorpen in zijn bezit. 
Deze dorpen beschikken over heuvels, bossen, 
akkers en ga zo maar even door. Door met de 
dobbelstenen te gooien zal bekend worden welke 
grondstoffen de spelers mogen ontvangen. Ver-
volgens kan er gehandeld worden tussen de me-
despelers of met de bank. Het kan namelijk zijn 
dat jij essentiële grondstoffen mist, welke nodig 
zijn om jouw dorp succesvol uit te breiden. Het is 
ook mogelijk om de ontwikkelingskaarten aan te 
schaffen, die zijn nodig om acties te kunnen doen 
op jouw  
grondgebied. Kijk ook uit voor de rovers, die stelen alles wat los en vast zit.  
Door een enorme riddermacht op te bouwen, een lange route te maken of ontwikkelings-
kaarten te kopen kunnen er punten bij elkaar verzameld worden. De speler die als eerste 
tien punten bemachtigt wint het spel.   
  
Heb jij ervaring met het spel, kom het dan woensdagmiddag samen met Saskia spe-
len. Heb je geen ervaring met het spel? Geen probleem. Kom er gezellig bij zitten dan 
wordt het je uitgelegd.  
 
Op woensdag 27 november ben je van harte welkom om mee te doen aan dit spel! We 
beginnen om 14.30 tot en met 16.00 uur. 
Wil je meedoen, dan kan dat door je aan te melden via locatiejijhuis@stichting-jij.nl. 
 
 

Verwendag 

Door de vele verplichtingen in het dagelijks leven zo-
als werk, studie en andere bezigheden is de kans 
groot dat je jezelf al heel snel voorbij loopt. Als je bij 
jezelf nagaat: Wanneer heb ik echt even tijd voor me-
zelf gehad? Je verdient het eigenlijk iedere dag maar 
om deze gedachte extra kracht bij te zetten wordt er 
op zaterdag 17 november een verwendag georgani-
seerd. Deze verwendag vindt plaats tijdens de inloop. 
Je kunt jezelf verwennen door een heerlijk maskertje, 
door jezelf op te (laten) maken en of je nagels te (laten) lakken. En heb je altijd al een ta-
toeage gewild of wil je er iemand eens een keer goed mee voor de gek houden, dan kan 

je door Brigitta een tijdelijke airbrush tatoeage la-
ten zetten. Is dat niet geweldig?!  

Uiteraard ben je ook welkom als je alleen maar 
een beetje wil relaxen. Deze keer wel jezelf even 
aanmelden zodat we weten op hoeveel mensen 
we kunnen rekenen. 
Aanmelden kan via locatiejijhuis@stichting-
jij.nl.  
Zaterdag 17 november van 10 tot 13.30 uur 

https://www.spelregels.eu/bordspel/
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Crea activiteiten inloop zonder aanmelden 

Kunstwerkjes van bladeren 
De straten liggen weer vol met prachtige bladeren. Verschillende tin-

ten oranje, bruin en rood sieren ons 
kikkerlandje in deze herfstmaan-
den. Soms kom je er een tegen die 
gewoon te mooi is om weg te 
gooien. Daar gaan wij iets moois 
van maken. Geen zorgen, wij ver-
zamelen de bladeren voor je, maar 
als je zelf een mooi exemplaar 
tegenkomt neem deze dan mee 
(wel eerst een paar dagen tussen 
een stapel papier drogen). Maak 
hier een herfstig kunstwerk van 
met behulp van verf en/of stiften, 
glitters en nagellak. Plak het 

eventueel in een fotolijstje. Er zijn weer volop voorbeelden en alle 
materialen liggen voor je klaar.   
 
Ma 4 en 25, do 14, woe 20 tijdens de inloop 

 

 
Afrikaanse kunst met takken 

 
Ze noemen het Afrikaanse kunst vanwege de heldere kleuren die 
je er voor kunt gebruiken. Naast de mooie bladeren die er volop 
te vinden zijn kom je ook afgewaaide takken tegen. Deze kun je 
met verf prachtig versieren. Strepen, stippen of een mooie teke-

ning maakt van een tak een 
waar kunstwerkje. Een paar sa-
men staan prachtig in een vaas 
of draai er een paar haakjes in 
om je sleutels aan op te hangen. 
Je zult versteld staan hoe mooi 
de eenvoud van een aar takken 
kunnen zijn. 
Wij hebben 
de bossen al 
afgestruind 
voor de tak-
ken en er 

zijn volop voorbeelden waaruit je inspiratie op 
kan doen. 
 
Woe 6 en 27, ma 11 en do 21 tijdens de inloop 



 

 

 Paddenstoelen van klei 
Het is de tijd van de paddenstoelen. En wat zo leuk is, als je ze zelf 
maakt hoeven ze niet roos met witte stippen te zijn, je kunt ze nl zelf 

de kleur geven die jij leuk vindt. Een gla-
zen potje bedek je met klei. Van zilver-
folie maak je de 'hoed' en eventueel met 
behulp van mallen kun je leuke deuren 
en ramen creëren. Schilder hem daarna 
in de kleur die je wilt 
en je paddenstoel is 
klaar. Het geeft iets 

sfeervols als je de 
raampjes 'open' laat 
en er een nep 
kaarsje in zet. 

 
Do 7 en 28, woe 13 en ma 18 tijdens de inloop 

 
 

 

 

 

 

Zaterdag 

 

Vanaf november tot en met februari zijn we alleen op de 3e zater-

dag van de maand open van 10.00 tot 13.30. Doe een activiteit 

waar JIJ zin in hebt. (deze maand is er de verwendag op zaterdag 

de 17e) Neem gerust iets mee van thuis als je dat leuk vindt. Maar 

we hebben genoeg films, spelletjes, creatieve materialen etc. Als 

je voor jezelf een boek wil lezen is dat ook helemaal prima. Klet-

sen onder het genot van een kop thee (of water gezien het warme 

weer) kan ook. We zien je graag verschijnen 😊.  

 

 

 

 

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. 


