
Lieve leden,  

 

Wat is het een bizar jaar geweest! Niemand had verwacht dat 2020 een totale 

andere wending zou nemen. Ondanks dat we nog in een lockdown zitten, kan 

het JIJ-huis open blijven en kunnen we doorgaan met de leuke activiteiten die 

voor januari op de planning staan. Daar zijn wij enorm blij mee! We hopen 

natuurlijk allemaal dat dit zo blijft en dat we door kunnen gaan zoals we nu 

bezig zijn.  

 

We starten januari met nieuwe crea-activiteiten. We gaan aan de slag met 

Embroidery borduren. Dit is al duizenden jaren oud en werd in het oude 

Egypte ook al gebruikt. Verder is boekselen terug van weggeweest. Sommige 

zullen deze activiteit nog wel kennen. Je kan op een creatieve manier over de 

tekst heen werken op verschillende manieren. Ook kun je deze maand aan de 

slag met het maken van bladwijzers, zodat je in het boek dat je leest niet meer 

vergeet waar je bent gebleven. De linkjes om je hiervoor aan te melden vind je 

weer in de weeknieuwsbrieven die je iedere vrijdag in je mailbox ontvangt. 

 

Ook kun je weer heerlijk tot rust komen tijdens de yoga met Ruth. De yoga is 

deze maand op de zaterdagen 9 en 23 januari van 10.30 tot 12.00. Zo kan je 

ontspannen aan het nieuwe jaar beginnen en alle hectiek van het afgelopen 

jaar even laten voor wat het is. 

 

Op 13 januari is er een workshop van Jesse Mullem; hij laat zien hoe je op een 

andere manier met je lichaam bezig kan zijn. Je leert voelen hoe sterk je 

lichaam eigenlijk wel niet is en hoe het sterker kan worden.  De workshop is op 

woensdagavond 13 januari van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden voor deze 

workshop kan via de link die je vindt in de nieuwsbrief van 8 januari.  

 

We wensen je een fijne eerste maand van 2021! 

 

 

Nieuwsbrief juli 

Activiteiten 

Zaterdag 2 
diamond painting 

Maandag 4 
boekselen 

Woensdag 6 
embroidery borduren 

Donderdag 7 
bladwijzers 

Zaterdag 9 
yoga 

Maandag 11  
bladwijzers 

Woensdag 13 
boekselen 
workshop kracht in je lijf 

Donderdag 14 
embroidery borduren 

Zaterdag 16 
bladwijzers 

Maandag 18 
embroidery borduren 

Woensdag 20 
bladwijzers 

Donderdag 21 
boekselen 

Zaterdag 23 
yoga 

Maandag 25 
boekselen 

Woensdag 27 
embroidery borduren 

Donderdag 28 
bladwijzers 

Nieuwsbrief januari 
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Activiteiten/workshops/trainingen – vooraf aanmelden 

Yoga 

Begin het nieuwe jaar fris met yoga! Yoga kan helpen om meer rust in je 

dagelijkse leven te brengen en wat vaker stil te staan in het moment. Maar 

hoe begin je met yoga als je dit nog nooit hebt toegepast in je routine? 

Het kan helpen om voor yoga een vast tijdstip te reserveren. Wij mensen zijn 

vaak gewoontedieren. Dat betekent dat als wij ons een nieuwe gewoonte 

willen aanleren het in ons voordeel kan werken om een vast tijdstip te kiezen. 

Neem bijvoorbeeld een tijdstip waarop je weet dat je op de meeste dagen een 

vrij momentje hebt. Ook een vaste plek kan helpen als je yoga wil integreren in 

je dagelijkse routine. Zo hoef je niet iedere dag na te denken waar je wil 

starten, maar heb je al een vaste plek. Zo wordt de drempel om te starten ook 

wat lager. Als je plek in je kamer hebt kun je ook alvast een kussen of matje 

neerleggen.  

Als het je niet alleen lukt, waarom het dan niet samen doen? Je kunt je 

aansluiten bij een yogaschool of een meditatiecursus volgen. Gezien deze tijd 

zijn er ook zat online challenges te vinden om je bij aan te sluiten. Het is ook 

mogelijk om in het JIJ-huis yoga les te krijgen van onze eigen yoga docente 

Ruth! Deze maand kun je weer op twee momenten genieten van een heerlijke 

Yoga les van Ruth en wel op 9 en 23 januari van 10.30 tot 12.00. Aanmelden 

kan via de link die je in de weeknieuwsbrieven vindt. 

 

Kracht in je lijf 
Mijn naam is Jesse van Mullem, ik ben 26 jaar oud en ik kom uit Delft. Ik zal de 

workshop "kracht in je lijf" gaan geven. De workshop gaat over een andere 

manier van bezig zijn met je lichaam. Het is niet het idee om te kijken hoe het 

lichaam er uit ziet, maar om te voelen hoe sterk je lichaam kan zijn en hoe je 

kan merken dat je lichaam over tijd sterker kan worden.  

 

Ik zal eerst uitleggen hoe ik zelf train/hoe mijn training over de tijd is 

geëvolueerd en hoe training voor mij werkt als een soort anker (in het leven). 
Daarna zal ik uitleggen hoe je over het lichaam na kan denken in een 

trainingssetting. Ik zal spiergroepen en fundamentele bewegingspatronen 

bespreken, evenals hoe je een overzicht kan samenstellen en hoe je kan 

opbouwen over de tijd. Naast uitleg over training zal ik kort uitweiden over 

een “holistische” aanpak van training, ofwel het invoegen van cardio en 

stretch/yoga. 

 

De derde fase is de fase waarin de deelnemers aan het werk gaan. Ik zal een 

aantal oefeningen laten zien/voordoen en vervolgens kunnen jullie deze 

oefening proberen. Ik zal ook variaties meegeven om de oefeningen 
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makkelijker of moeilijker te maken. 

In de laatste fase is er ruimte om stoom af te blazen. Jullie krijgen de 

gelegenheid om te vertellen wat je van de workshop vond, zowel qua inhoud 

als qua stijl. 

 

De workshop is op woensdagavond 13 januari van 19.30 tot 21.00 uur. Wil je 

er bij aanwezig zijn, dan kun je je aanmelden via de reserveringsprikker die je 

vindt in de nieuwsbrief van 8 januari. De workshop gaat door bij minimaal 2 

deelnemers. 

 

Crea-activiteiten – vooraf aanmelden 

Zoals altijd hebben we deze maand ook weer drie crea-activiteiten. Deze 

maand gaan we boekselen, borduren en aan de slag met bladwijzers.  

Aanmelden voor de crea-activiteiten kan via de reserveringsprikker die iedere 

week in de weeknieuwsbrief te vinden is. 

Boekselen 

‘Boekselen’ is ontstaan uit de woorden ‘knutselen’ en ‘boeken’. Het is creatief 

werken met- en over de tekst en afbeeldingen die in een boek staan. We 

gebruiken het boek als een soort 'creatieve speeltuin'. Je kleurt pagina's in en 

laat bepaalde woorden open die iets voor je betekenen (of je maakt er een 

mooie zin of klein gedichtje van). Je hoeft er niet voor te kunnen tekenen: je 

gebruikt technieken als woorden zoeken, lijnen tekenen, kleuren, schilderen, 

etcetera. Je bedenkt de spelregels zelf en je mag ze altijd weer aanpassen. 

 

Geniet gewoon van het proces. Het werkt 

prima om even je hoofd 'uit te schakelen' want 

alles kan en mag. Het boek dat je kiest is van 

jou. Wil je het mee naar huis nemen om er in 

te werken dan is dat prima. Neem het wel de 

volgende keer weer mee want er is voor 

iedereen één boek om te gebruiken en we zijn 

natuurlijk wel benieuwd hoe die van jou wordt! 

Er zijn een hoop inspiratievoorbeelden en er 

ligt een boek waar al in is gewerkt.    
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Embroidery borduren 

Embroidery borduren is duizenden jaren oud. Het werd al gebruikt in het oude 

Egypte om de zomen van koninklijke gewaden te versieren. Men ziet het 

vandaag de dag als een ‘kunstvorm’. Tegenwoordig wordt er veel gedaan met 

een machine. Zie bijvoorbeeld de geborduurde plaatjes op een baseball caps 

of een monogram op een trui.  

 

Wij borduren hier op borduurstof maar je kunt Embroidery ook op allerlei 

ander materiaal doen zoals bijvoorbeeld op kleding. Embroidery borduren 

verschilt van kruissteek borduren omdat het gebruik maakt van veel 

verschillende soorten steken om een bepaalde textuur te krijgen zodat je, als 

je er overheen voelt, de motieven erop voelt liggen. Borduurmotieven die je 

wilt maken kun je of overtrekken van een voorbeeld, of uit de hand erop 

tekenen.  

 

Er zijn vijf steken die de basis voor Embroidery borduren vormen. Er zijn er 

nog veel meer, maar als je deze vijf een beetje onder de knie krijgt kun je al 

heel mooi werk maken. In de omschrijving vind je veel voorbeelden van steken 

en een hele hoop patroontjes waar je mee aan de slag kunt.   

 

Begin met een eenvoudig patroon. Neem een 

ring waar al borduurstof tussen zit en leg of 

het patroon aan de achterkant erop, zodat je 

het aan de voorkant kan overtrekken. Of haal 

de stof er eerst uit en leg het plat op tafel en 

stop tussen je voorbeeld en de stof een stukje 

grafietpapier dat de tekening doordrukt op de 

stof. Het ziet er allemaal moeilijker uit dan het 

is, maar je kunt het zo moeilijk maken als je 

zelf wilt. Het is zeker de moeite waard om het 

te leren.  

 

Bladwijzers 
Een bladwijzer of boekenlegger is een voorwerp dat als hulpmiddel wordt 

gebruikt om bij te houden waar je tijdens het lezen van o.a. een boek bent 

gebleven. Wanneer het boek wordt weggelegd, wordt de bladwijzer tussen de 

bladzijden gelegd, zodat het boek weer opengeslagen kan worden wanneer je 

weer verder wilt lezen. 

 

De meeste bladwijzers/boekenleggers zijn van rechthoekig dun karton, papier 

of soms van leer. Er zijn ook exemplaren van textiel, plastic, metaal of zelfs van 

hout. Vaak zijn ze met een tekst bedrukt of met borduurwerk versierd. Een 

gebonden boek is voorzien van een leeslint dat aan de rug van het boek 

vastzit, zodat het altijd bij de hand is. Vooral bij bijbels komt dat voor. 
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Bladwijzers kun je van verschillende 

materialen maken maar wij gaan aan 

de slag met klei dat evt. op karton 

vastgeplakt kan worden. Superleuk om 

ook te gebruiken bij het boekselen! Er 

zijn al een paar voorbeelden gemaakt 

maar er is uiteraard ook weer veel 

documentatie waar je inspiratie uit 

kunt halen. 

 

 

Bij aanmeldingen, vragen, opmerkingen, twijfels, suggesties en/of ideeën kun 

je ons altijd bereiken via locatiejijhuis@stichting-jij.nl.  

 

 

Zaterdagopening: 

Op zaterdag 2 en 16 januari is het JIJ-huis voor inloop geopend 

van 10.00-13.30. 

mailto:locatiejijhuis@stichting-jij.nl

