
Lieve leden,  
 
Het is alweer maart, de maand waarin de lente begint. Het wordt al wat 
eerder licht en langzaamaan komen de bloemen weer tevoorschijn. De 
temperaturen worden steeds iets aangenamer en we kunnen genieten van de 
zon en de buitenlucht. 
 
Een nieuwe maand betekent ook nieuwe crea-activiteiten op de planning. Zo 
kun je gaan oefenen met handlettering en mooie quotes op papier toveren. 
Ook kun je aan de slag gaan om tie-dye vlinders te maken die er heel kleurrijk 
uit kunnen gaan zien. Als laatste kun je leren om te illustreren met verf. Dit 
kun je bijvoorbeeld ook op een kaartje doen en deze opsturen naar iemand 
die er wel eentje kan gebruiken.  
 
Op 9 maart kun je deelnemen aan een workshop schaken voor beginners. Jan 
Sijbesma is een zeer ervaren schaakleraar uit Capelle aan den IJssel en geeft 
op deze dinsdagochtend om 11:00 een workshop via zoom.  
 
Je kunt op zaterdag 13 maart weer tot rust komen tijdens de yoga sessie met 
Ruth. De yoga is van 10:30 tot 12:00 en je kan je aanmelden in de nieuwsbrief 
van 5 maart. Er is ook een ontspanningsochtend op 20 maart waar je in deze 
nieuwsbrief meer over kunt lezen.  
 
Tot slot verzorgt WEET op donderdag 18 maart een thema-avond over 
eetbuien/eetbuistoornis. Het is een laagdrempelige avond die gegeven wordt 
door twee ervaringsdeskundige die in gesprek gaan over een aantal thema’s. 
Ook kun je vragen stellen. De thema-avond is van 19:30 tot 21:00 en 
aanmelden kan tot 17 maart via bureau@weet.info.  
 
Wij wensen je een fijne maand! 
 
 

 

Nieuwsbrief juli 

Maandag 1 
handlettering 

Dinsdag 2 
tie dye papieren vlinders 

Woensdag 3 
(botanisch) illustreren 

Donderdag 4 
handlettering 

Zaterdag 6 
inloop 

Maandag 8 
tie dye papieren vlinders 

Dinsdag 9 
(botanisch) illustreren 
workshop schaken 

Woensdag 10  
handlettering 

Donderdag 11 
tie dye papieren vlinders  

Zaterdag 13 
yoga 

Maandag 15 
(botanisch) illustreren 

Dinsdag 16 
handlettering 

Woensdag 17 
tie dye papieren vlinders 

Donderdag 18 
(botanisch) illustreren 
thema-avond eetbuistoornis 

Zaterdag 20 
inloop 
workshop yoga en meditatie 

Maandag 22 
handlettering 

Dinsdag 23 
tie dye papieren vlinders 

Woensdag 24 
(botanisch) illustreren 

Donderdag 25 
handlettering 

Maandag 29 
tie dye papieren vlinders 

Dinsdag 30 
(botanisch) illustreren 

Woensdag 31 
handlettering 

 

Nieuwsbrief maart 
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Extra inloopmomenten 
De inloopmomenten zitten vaak snel vol en hierdoor lukt het soms niet 
iedereen om zich aan te kunnen melden. Om meer ruimte te kunnen bieden 
en jullie te kunnen ontvangen op de inloop hebben we tijdelijk twee extra 
inloopmomenten kunnen realiseren. Namelijk de dinsdag en een extra tijdslot 
op zaterdagen wanneer het JIJ-huis open is. 
 
Dinsdag  
Vanaf maart wordt er tijdelijk een extra inloop georganiseerd op de dinsdag. 
De tijden voor deze inloop zijn hetzelfde als de andere dagen dat er inloop is 
namelijk van 12:30 tot 14:30 en 15:00 tot 17:00. Je kunt je aanmelden via de 
reserveringsprikker die je in de weekbrieven vindt!  
 
Zaterdag 
Op de eerste en derde zaterdag van de maand is er een inloop op zaterdag. 
Vanaf maart wordt er tijdelijk een extra tijdslot aangeboden wat ervoor zorgt 
dat er ruimte komt voor drie leden om zich in te kunnen schrijven. Het eerste 
tijdslot is van 10:00 tot 12:00 en het tweede tijdslot is van 12.30 tot 14.30. 

Activiteiten/workshops/trainingen – vooraf aanmelden 
Yoga 
Twee keer per maand kun je bij JIJ naar yoga en geeft Ruth een ontspannende 
fijne yogasessie. Overal om je heen hoor je verschillende redenen waarom 
yoga goed voor je zou zijn. Veel mensen starten met yoga omdat het goed is 
voor een goede gezondheid, dit is dan ook een groot bijproduct.  
 
Een van de grootste voordelen van Yoga is dat het je flexibiliteit vergoot. Door 
regelmatig te stretchen worden je spieren flexibeler. Als je lichaam hierdoor 
bewegelijker en vitaler wordt verklein je ook de kans op blessures. Naast de 
flexibiliteit kun je ook je spieren versterken. Dit is afhankelijk van wat voor 
soort yoga je doet. Ook verbeter je je lichaamshouding; we hebben vaak een 
slechte houding omdat we veel zitten of thuiswerken. Het kan zijn dat je dan 
geen goede zithouding aanneemt. Met yoga word je bewuster en kan je je 
lichaamshouding hiermee verbeteren.  
 
Het leven is ontzettend druk en wij mensen zijn alsmaar bezig en aan het 
rennen. Daarom is rust heel belangrijk. Yoga helpt om je gedachten en je 
zintuigen tot rust te laten komen waardoor het je kan kalmeren en helpen om 
dingen los te laten. Hierdoor slaap je beter en dieper.  

Als laatste verbetert het je focus omdat je bewust in het moment met je 
ademhaling bezig bent. Mensen die de ochtend beginnen met een yoga sessie 
kunnen zich vaak gedurende dag ook beter concentreren.  
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Op zaterdag 13 maart geeft Ruth vanaf 10:00 uur weer een heerlijke 
rustgevende yoga les. Het aanmelden voor de yoga kan in de nieuwsbrief van 
5 maart. 

 
Workshop schaken voor beginners – 9 maart  
Heb jij op Netflix ook de miniserie The Queen’s Gambit gekeken? De serie 
vertelt het verhaal van Beth Harmon, een wees die een schaakgenie blijkt te 
zijn, en is gebaseerd op het gelijknamige boek van Walter Tevis uit 1983. 
Wereldwijd trok de miniserie 62 miljoen kijkers en leidde tot een ware 
schaakrage. Schaken hoef je niet meer zoals vroeger uitsluitend op een 
schaakbord te spelen, tegenwoordig zijn er allemaal schaakwebsites waarop je 
schaken kunt leren, ervaringen uit kunt wisselen en mee kunt doen aan 
toernooien. Hoe gaaf zou het zijn om de spelregels laagdrempelig vanuit je 
eigen woonkamer te kunnen leren?  

We zijn dan ook zeer verheugd dat Jan Sijbesma, zeer ervaren schaakleraar uit 
Capelle aan den IJssel, op dinsdagochtend 9 maart om 11:00 speciaal voor 
onze leden via Zoom een workshop geeft over de basisbeginselen van het 
schaken. Heb je nog nooit geschaakt? Geen probleem! De basis wordt tijdens 
deze ochtend uiteengezet en via je computerscherm kun je vanuit huis 
gemakkelijk meekijken. Aanmelden is mogelijk via locatiejijhuis@stichting-
jij.nl.  

 

Thema-avond eetbuistoornis – 18 maart 
Op donderdag 18 maart van 19.30 tot 21.00 uur verzorgt WEET een online 
gespreksavond voor mensen die regelmatig last hebben van eetbuien. Deze 
avond is voor jou als je; 

– last hebt van eetbuien zonder dat je deze compenseert door laxeren, 
bewegen of braken; 

– twijfelt of je hulp moet zoeken of al in behandeling bent; 
– graag open wil praten over eetbuien, herstel, erkenning en herkenning 

wil vinden. 

De avond wordt verzorgd door twee vrijwilligers die hersteld zijn van een 
eetbuistoornis. We starten met een ervaringsverhaal, waarna we in gesprek 
gaan over een aantal thema's of vragen. Hoe ga je om met je eetbuien? Welke 
invloed heeft corona? Hoe kun je stappen nemen naar herstel? Wat kunnen 
we hierin van elkaar leren? De avond is laagdrempelig, je kunt je camera 
uitlaten als je dit prettiger vindt. Aanmelden kan tot 17 maart via 
bureau@weet.info. Je krijgt de Zoom-link dan toegestuurd.  

 

 



4 

Ontspanningsochtend in het JIJ-huis – 20 maart 
In december hebben wij voor de eerste keer een ontspanningsochtend in het 
JIJ-huis gehouden en dit was zo fijn dat Ruth en Sylvia dit graag weer 
organiseren. Deze ochtend zal om 10:00 starten en zal om 13:00 afgelopen 
zijn na de lunch.  

We zullen de ochtend wederom met de Latifa meditatie beginnen. Met deze 
meditatie in de lente-equinox op 20 maart vieren we de terugkeer van het 
licht en arriveren we in de lichte helft van het jaar. Deze periode staat voor 
ontwaken, een nieuw begin en de start van alle vruchtbaarheidsfeesten die 
hun oorsprong hebben in de paganistische tijd. Tijdens deze Latifa keren we 
opnieuw naar binnen en kijken we wat zich aandient vanuit ons innerlijk 
wezen. Dit zullen we daarna vormgeven op papier. De dag zal afgesloten 
worden met een ademmeditatie en voor wie dit wenst een lunch samen.  

Bij deze ochtend zullen wij maximaal 4 mensen kunnen ontvangen. Mocht je 
willen deelnemen aan deze ochtend dan vragen wij je om je via de email aan 
te melden bij sylvia.vandentol@stichting-jij.nl. Graag ook vermelden of je mee 
wilt lunchen (wanneer vegetarisch gewenst dit vermelden). 

 

Workshop voor naasten – 23 maart 
Op 23 maart organiseren we in het JIJ-huis een workshop voor naasten met als 
thema: ‘Hoe kan ik helpen? Het lijkt wel of niets binnenkomt of dat ik het 
verkeerd doe!’  

De workshop wordt gegeven door twee van onze ervaringsdeskundigen; 
iemand die zelf een eetstoornis heeft gehad en iemand die als naaste de 
situatie heeft meegemaakt en hiermee heeft leren omgaan. Er zal naast het 
uitreiken van praktische tips en handvatten tijdens de workshop ruimte zijn 
voor eigen inbreng en het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten. De 
workshop is op dinsdag 23 maart van 19.30 uur – 21.30 uur. 

Voor de voorlichtingsbijeenkomsten en workshops zijn een beperkt aantal 
fysieke plaatsen beschikbaar. Deelname is gratis, maar inschrijven is 
noodzakelijk via info@stichting-jij.nl.  

Bij grote interesse is online deelname ook mogelijk. 
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Crea-activiteiten – vooraf aanmelden 

Voor de maand maart staan weer drie nieuwe crea-activiteiten voor je klaar. 
Zo kun je oefenen met handlettering en illustreren met verf, maar ook tie-dye 
vlinders maken van papier. Hieronder vind je meer over de activiteiten van de 
maand! 

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

Handlettering 
Handlettering, brush lettering, kalligrafie – er bestaan veel aanduidingen voor 
de kunst van het schoonschrijven. Handlettering is helemaal hot maar het is 
zeker niet zo nieuw als velen denken. De oorsprong van het schoonschrijven 
ligt in de kalligrafie. In het kalligraferen was er al een vloeiende overgang 
tussen schrijven en schilderen.  
 
Het leuke is dat in deze digitale tijd de handgemaakte producten een opmars 
beleven, denk maar aan Etsy. Persoonlijk gemaakt wordt meer en meer op 
prijs gesteld. Denk aan de mooie ansichtkaarten, tassen en posters die je zelf 
kunt maken met deze handgeschreven techniek. Supergaaf om aan iemand 
cadeau te doen!  
 
In ons drukke dagelijks leven is handlettering ook 
heerlijk ontspannend, een soort slow movement. Er is 
tijd en oefening voor nodig. Je bent volledig 
geconcentreerd op je werk en daardoor vergeet je 
alle drukte om je heen en kom je heerlijk tot rust. 
Heerlijk zen! Terwijl je bezig bent met handletteren 
groeit het geschreven woord uit tot een kunstwerk, 
wordt het schrijven zelf gewoon kunst en ben jij de 
kunstenaar. Probeer dit tijdens de inloop eens op je 
gemak. 
 

Tie-dye papieren vlinders 
Deze vrolijke vlinders zijn heerlijk eenvoudig om te 
maken, maar met groots resultaat. De 
benodigdheden heeft bijna iedereen wel thuis 
liggen, zo ook bij ons in het JIJ huis. Neem twee 
vellen keukenpapier – hoe dikker, hoe beter – 
knip twee cirkels uit, de een groter dan de andere. 
Kleur ze in met viltstift, gebruik 2-3 verschillende 
kleuren, doop hierna een penseel in water en laat 
de kleuren mooi in elkaar overlopen. Na het laten 
drogen van het papier kun je er de mooiste 
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vlinders van vouwen, die met chenilledraad bij elkaar gebonden zijn. Hetzelfde 
kun je doen door er bloemen van te vormen, die met elkaar een gezellig 
boeket vormen. Leuk om aan iemand cadeau te doen, of je eigen huis ermee 
te versieren! 

(Botanisch) illustreren met verf 
Geniet jij ook altijd zo van die prachtig geïllustreerde afbeeldingen in 
prentenboeken, prints in tijdschriften, op kaarten enzovoorts? De afgelopen 
paar jaar zijn planten, vooral die grote groene zoals de Monstera – ook wel 
de Gatenplant genoemd – weer helemaal hip. In huis, maar ook getekend op 
papier. Er bestaan zelfs boeken over ‘botanisch illustreren’, waarbij je leert 
om de mooiste planten te kunnen tekenen, zoals een sierlijke eucalyptus, 
cactus, olijfboom etcetera. Tijdens de 
inloop kun je zelf proberen illustraties 

te tekenen in verschillende 
moeilijkheidsgraden aan de hand van 
uitleg en vele voorbeelden. Hierna – of al 
gelijk – kun je ze met waterverf of 
aquarelpotloden inkleuren. 

 
 

 

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 maart is het JIJ-huis voor inloop geopend 
van 10.00-13.30. 


