
Lieve leden,  
Voor mijn gevoel is januari echt voorbij gevlogen, terwijl het vaak door velen 
als de langzaamste maand gezien wordt. Het eindigde allemaal wat onrustig, 
laten we met zijn alle hopen dat de rust weer wederkeert. Februari is 
aangebroken, de maand van de liefde zoals vele zeggen.  
 
We beginnen februari met nieuwe crea-activiteiten. Zo gaan we aan de slag 
met Krimpie Dinkie; plastic velletjes die in de oven kunnen en krimpen. Iets 
wat sommigen misschien nog wel kennen van vroeger. Ook kun je op 
krasplaten unieke kunstwerkjes maken en ontspannend aan de slag gaan. Als 
laatste kun je aan de gang gaan met klei. Met uitsteekvormen kun je er een 
tekst in maken of iets anders creatiefs mee doen.  
 
We kennen allemaal het spel bingo wel. Op 13 februari kun je wandelend 
outdoor bingo spelen. In tweetallen ga je op pad en opzoek naar plaatjes om 
zo bingo te krijgen. 
 
Je kunt ook de rust weer opzoeken tijdens de yoga samen met Ruth. De yoga 
is deze maand op zaterdag 13 en 27 februari van 10:30 tot 12:00. Je kunt je 
aanmelden in de nieuwsbrief van 5 en 19 februari.  
 
Ook is er deze maand een workshop en een lezing. De eerste wordt gegeven 
door Tim Knoote en hij gaat het hebben over de helende werking van de 
ademhaling. Bewust ademhalen kan helpen om o.a. stress te verminderen. De 
workshop is op 19 februari van 18:30 tot 21:00. Wegens de avondklok is deze 
tijd nog even onder voorbehoud, dus het kan zijn dat de workshop eerder 
plaatsvindt. Aanmelden kan via de link die je in de weekbrief van 12 februari 
vindt. 

Nieuwsbrief juli Nieuwsbrief februari 

Activiteiten 

Maandag 1 
Kleien 

Woensdag 3 
Krimpie Dinkie 

Donderdag 4 
Krasplaten 

Zaterdag 6 
Inloop 

Maandag 8 
Krimpie Dinkie 

Woensdag 10  
Krasplaten 
Jongereninloop:  
Skip-bo kaartspel 

Donderdag 11 
Kleien 

Zaterdag 13 
Yoga 
Buiten bingo 

Zondag 14 
Jongereninloop: 
Wandeling langs de Maas 

Maandag 15 
Krasplaten 

Woensdag 17 
Kleien 
Jongereninloop: 
Yathzee 

Donderdag 18 
Krimpie Dinkie  

Vrijdag 19 
Workshop 

Zaterdag 20 
Inloop 

Zondag 21 
Jongereninloop: 
Mandala tekenen 

Maandag 22 
Kleien 
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De tweede vindt plaats op vrijdag 26 februari, door Céline van AutismeKracht, 

zij zal via Microsoft Teams een lezing over autisme en autisme in combinatie 

met eetstoornissen geven. De lezing duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur (met 

een uitloop naar 21.30 uur, en tussendoor een korte pauze). 

We beginnen met wat basisinformatie over autisme, en over verschillen bij 

mannen en vrouwen. Vervolgens maken we het stapje naar ASS en 

eetproblematiek. Een ervaringsdeskundige van Stichting JIJ op het gebied van 

ASS en eetproblematiek zal ook aanwezig zijn om concrete voorbeelden te 

geven. Achteraf is er ook ruimte om vragen te beantwoorden.  

Heb JIJ nog vragen voor tijdens de lezing? Dan nemen wij deze graag mee! 

Aanmelden kan via de link die je in de weekbrief van 19 februari vindt. 

We wensen je een fijne februari maand! 

Nieuw: jongereninloop bij JIJ 
Vanaf maandag 8 februari bieden we bij Stichting JIJ 2 inloopmomenten per 
week aan speciaal voor jongeren (14 t/m 17 jaar oud). We zijn achter de 
schermen al een tijdje bezig met dit project en ondanks dat het jongeren-
ledenaantal nog groeiende is willen we wel alvast starten met het aanbod. In 
het rooster zie je duidelijk welke inloopmomenten voor jongeren zijn en welke 
voor volwassenen (16+). Bij voldoende leden in de jongeren-categorie zullen 
we een losse nieuwsbrief naar deze groep gaan uitsturen, maar voor nu staat 
dit nog even bij elkaar. 
 
Val jij in de leeftijdscategorie 14 t/m 17 en wil je je aanmelden voor de 
jongereninloop? Meld je dan maximaal 48 uur van tevoren aan. Dit doe door 
op de inschrijflink in het rooster te klikken die je in de weeknieuwsbrieven 
vindt. Zo weten de betreffende inloopbegeleiders wat zij kunnen verwachten 
en of dit moment zal doorgaan of niet. 
 
P.S. Voor de reguliere inloop (16+) geldt deze "regel" wat betreft het 
aanmelden tot 48 uur van tevoren niet, op de reguliere inloopmomenten is 
altijd een inloopbegeleider aanwezig en deze gaat dan ook altijd door. 

 

 

 

 

Activiteiten 

Woensdag 24 
Krimpie Dinkie 
Jongereninloop: 
Wandeling langs de Maas 

Donderdag 25 
Krasplaten 

Vrijdag 26 
Online lezing 

Zaterdag 27 
Yoga 

Zondag 28 
Jongereninloop:  
Skip-bo kaartspel 
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Activiteiten/workshops/trainingen – vooraf aanmelden 

Yoga 
Door yoga te doen word je soepeler, verbetert je conditie en voel je je vitaler. 
In principe kan iedereen meedoen. Je hoeft de oefeningen niet perfect uit te 
kunnen voeren of je best te doen om in een voor jou onmogelijke houding te 
komen. Want uiteindelijk telt niet het eindresultaat maar de weg ernaar toe. 
Door yoga te doen geef je jezelf de mogelijkheid om jezelf beter te leren 
kennen. Je leert je lichamelijke en mentale grenzen (her)kennen en 
accepteren en misschien kun je ze na een tijdje wel verleggen. Als je je 
lichaam beter leert kennen, kun je er ook beter naar luisteren. Je kunt dan ook 
gemakkelijker in contact blijven met je innerlijk en dus beter bij jezelf blijven. 
En dat is vooral buiten de mat een groot voordeel!  

 
De helende potentie van ademhaling  
Onze ademhaling is van essentieel belang in het leven, het is letterlijk onze 
levensbron. Maar wist je dat je met jouw ademhaling meer teweeg kunt 
brengen dan je denkt? Je kunt de ademhaling deels beïnvloeden. Bewust 
ademhalen zou helend werken en o.a. stress doen verminderen.  

Op vrijdagavond 19 februari zal Tim Knoote een workshop geven over 'de 
helende potentie van ademhaling' die Tim zelf ook ervaren heeft. Een 
bijzondere manier om stress, trauma’s en blokkades te verwerken om zo meer 
in verbinding te komen met jezelf. Wil je al eerder kennismaken met Tim? 
Bekijk een filmpje over zijn verhaal of lees meer over zijn persoonlijke reis op 
zijn website timknoote.nl. Deze workshop is op vrijdagavond 19 februari van 
18.30 tot 21.00 uur. Het lijkt Tim fijn om voorafgaand aan de workshop thee 
met elkaar te drinken om elkaar een beetje te leren kennen en na afloop de 
mogelijkheid te bieden om samen na te kunnen praten. 

Aanmelden kan via de reserveringsprikker, deze vind je in de weekbrief van 12 
februari. De workshop gaat door bij minimaal 3 aanmeldingen. Vanwege de 
Corona maatregelen kunnen er maximaal 4 deelnemers aanwezig zijn. In 
verband met de avondklok kan het zijn dat de tijd van de workshop vervroegd 
wordt. 

Lezing: AutismeKracht  

Céline Mollink is psycholoog en ervaringsdeskundig trainer. Als psychologe, 
autismecoach en vanuit haar eigen ervaring met de diagnose, zet zij zich in 
voor mensen met autisme. Zo biedt zij individuele begeleiding, maar houdt ze 
ook groepsbijeenkomsten zoals psycho-educatie of een bijeenkomst voor 
vrouwen. Wat fijn dat Céline op vrijdag 26 februari via Microsoft Teams een 
lezing over autisme en autisme in combinatie met eetstoornissen komt geven!  
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Met AutismeKRACHT is het naast het bieden van individuele- en 
groepsbegeleiding haar missie om het stigma rondom autisme te doorbreken. 
Op Céline haar website Autismekracht.com en Youtube kanaal kun je alvast 
interessante filmpjes bekijken waar zij verschillende onderwerpen in relatie 
tot autisme bespreekt. 

Aanmelden kan via de link die je in de weekbrief van 19 februari vindt. 

 

Crea-activiteiten – vooraf aanmelden 

In februari hebben we ook weer drie crea-activiteiten. Deze maand gaan we 
aan de slag met kleien, Krimpie Dinkie en krasplaten. 

Aanmelden voor de crea-activiteiten kan via de reserveringsprikker die iedere 
week in de weeknieuwsbrief te vinden is. 

Krimpie Dinkie 
Of ‘Shrink me’, zoals het tegenwoordig heet. Ken je het nog van vroeger? 
Plastic velletjes waar je iets op kunt tekenen of mee kunt overtrekken en 
inkleuren, waarna je het in een warme oven legt waar het ‘shrinkt’. Maak er 
een gaatje in voordat het de oven ingaat en je 
kunt het aan een sleutelhanger hangen, er 
oorbellen van maken of gebruiken als bedeltje 
aan een ketting of armband. Je kunt er ook een 
passende spreuk of tekst op schrijven of er een 
mooi hartje van maken. Het is tenslotte de maand 
van de liefde en je hebt gelijk iets bijzonders en 
origineels voor Valentijn. 
 

Krasplaten: kras en ontspan! 
Met een kraspen 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! 
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Kleien 
Met klei kun je in het teken van liefde, vriendschap, 
aandacht en waardering leuke dingen maken. Er zijn 
uitsteek vormpjes voor hartjes, sterretjes of rondjes 
die je daarna kunt versieren met verf of stiften. Druk 
er een mooie tekst in met letters of een stempel. Of 
creëer iets bijzonders met een stukje kant. Kleien is 
niet alleen een leuke manier om dingen te maken 
maar is ook behoorlijk ‘mindful’ en rustgevend.   
 
Bij aanmeldingen, vragen, opmerkingen, twijfels, suggesties en/of ideeën kun 
je ons altijd bereiken via locatiejijhuis@stichting-jij.nl.  

 

 

Zaterdagopening: 

Op zaterdag 6 en 20 februari is het JIJ-huis voor inloop geopend 
van 10.00-13.30. 


