
Lieve leden,  
 
We verwelkomen april alweer, de maand van Goede Vrijdag, Pasen en 
Koningsdag. Hopelijk zijn dit ondanks de Corona maatregelen toch fijne dagen 
die we met mooi weer kunnen vieren. Daarover: wat een geweldig weer was 
het de afgelopen paar dagen! De lente lijkt nu echt begonnen. Laten we 
hopen dat het een beetje zo blijft. 
 
Deze maand hebben we weer drie activiteiten die in het JIJ-huis gedaan 
kunnen worden. Zo kun je aan de slag met happy stones, fimo klei en het 
maken van paasmandjes. Alles over deze activiteiten kun je in deze 
maandbrief vinden. 
 
We beginnen april met een workshop van Tim Knoote. Tim gaf eerder een 
workshop in het JIJ-huis en deze was heel goed bevallen. De werking van je 
ademhaling heeft namelijk een helende werking en kan helpen bij het 
verwerken van angsten, stress en trauma’s. Zo kun je meer in verbinding 
komen met jezelf. Deze workshop is op vrijdag 2 april en start om 18:00 in de 
huiskamer met een kopje thee. De workshop duurt tot maximaal 21:00, nu de 
avondklok is verlengd tot 22:00 uur. 
 
Verder geeft Marnie Wijnaldum samen met JIJ’er Yvonne Engelvaart een 
training genaamd ‘I am precious’. Deze introductietraining maakt onderdeel 
uit van een langere reeks van vijf trainingen waarin je middels humor en spel 
kleine stapjes in je herstel leert te vieren en met meer compassie naar jezelf 
leert te kijken. Deze introductiebijeenkomst is op dinsdag 20 april en begint 
om 19:00 en eindig om maximaal 21:00 uur. 
 
Zoals iedere maand kun je ook weer ontspannen met Ruth tijdens de Yoga. 
Deze zal echter een keer deze maand gegeven worden namelijk op zaterdag 
10 april. De yoga is van 10:30 tot 12:00 en je kan je aanmelden in de 
weekbrief van 2 april.  
 
We wensen je een fijne warme maand!   
Anita, Trix en Suzanne. 
 
 

Nieuwsbrief juli 

Donderdag 1 
Paasmandje 
Jeugdinloop: Uno 

Vrijdag 2 
Workshop Tim Knoote 

Zaterdag 3 
Inloop 

Zondag 4 
Gesloten: Pasen 

Maandag 5 
Gesloten: Pasen 

Dinsdag 6 
Happy Stones 

Woensdag 7 
Fimo kleien 

Donderdag 8 
(Paas)mandje 
Jeugdinloop: nagels lakken 

Zaterdag 10 
Yoga 

Zondag 11 
Jeugdinloop: Uno 

Maandag 12 
Happy Stones 

Dinsdag 13 
Fimo kleien 

Woensdag 14 
(Paas)mandje 

Donderdag 15 
Happy Stones 
Jeugdinloop: (Paas)mandje 

Zaterdag 17 
Inloop 

Zondag 18 
Jeugdinloop: Wandelen 

Maandag 19 
Fimo kleien 

Dinsdag 20 
(Paas)mandje 
Training: I am Precious 

Woensdag 21 
Happy Stones 

Donderdag 22 
Fimo Kleien 
Jeugdinloop: Uno 

 

Nieuwsbrief april 
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Parkeren op het terrein van Excelsior  
Helaas kunnen we vanaf vandaag 1 april geen gebruik meer maken van de 
gratis parkeergelegenheid op het terrein van Excelsior. Zij hebben een 
slagboom bij de toegangspoort geplaatst. Dichtbij het JIJ huis kun je na 18.00 
uur en in het weekend gratis parkeren. Overdag is er een betaalde 
parkeergelegenheid in de wijk. 
Voor gratis parkeermogelijkheden overdag kun je terecht in de wijk rondom 
de Esch, Oude Plantagedreef of Herman Bavinckstraat.  
De loopafstand naar het JIJ huis is circa 12-15 minuten.  

 
Activiteiten/workshops/trainingen – vooraf aanmelden 
 
Yoga 
Wanneer er heftige dingen in ons leven gebeuren hebben we de neiging om 
dit weg te stoppen. Hierdoor verwerken we het niet en blijft het in ons zitten. 
Dit kan leiden tot diverse klachten denk aan spanningen in het lichaam, 
emotionele blokkades, minder energie en bepaalde gebieden in het lichaam 
die minder goed functioneren. Je lichaam en geest zijn hoe dan ook 
verbonden met elkaar en door verschillende meditaties, 
ontspanningsoefeningen en fysieke houdingen kun je oud zeer verwerken. 
Verder helpt yoga ook om te ontspannen.  Je lichaam leert hiermee schakelen 
tussen inspanning en ontspanning. Ook kun je door ontspannen je 
zenuwstelsel resetten. De mate waarin jij je namelijk relaxt voelt, wordt door 
een groot gedeelte geregeld door je zenuwstelsel. Wanneer je bijvoorbeeld 
erg gestrest bent of juist helemaal niet vooruit te branden bent, betekent dit 
dat je zenuwstelsel voor een gedeelte in de war is. Het kan niet meer goed 
schakelen tussen inspanning en ontspanning. Een van de redenen waarom 
Yoga gezond is, is omdat het je dus helpt om je zenuwstelsel weer te resetten 
en hier meer controle over te krikgen.  
 
Op zaterdag 10 april geeft Ruth om 10:30 weer een ontspannende yoga les. 
Het aanmelden kan via de weekbrief die je op 2 april in je mailbox ontvangt. 
 
 
De helende potentie van ademhaling 
Deze workshop is met succes in februari gegeven en wij zijn erg blij dat Tim 
deze nogmaals in april komt geven! 
 
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 2 april zal Tim Knoote een tweede 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.  

Zondag 25 
Jeugd inloop: (Paas)mandje 

Maandag 26 
(Paas)mandje 

Dinsdag 27 
Happy Stones 

Woensdag 28 
Fimo Kleien 

Donderdag 29 
Paasmandje 
Jeugdinloop: Nagels lakken 
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Wil je al eerder kennismaken met Tim? Lees meer over zijn persoonlijke reis 
op zijn website www.timknoote.nl . Deze workshop is op vrijdagavond 2 april 
van 18.00 tot max. 21:00 uur (de avondklok gaat nu vanaf 22:00 uur in). 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 kan je vinden in de weekbrief 
van 26 maart. De workshop gaat door bij minimaal 3 aanmeldingen. Vanwege 
de corona maatregelen kunnen er max. 4 deelnemers aanwezig zijn.  
 
 
Training I am Precious 
Stel dat jouw eetprobleem een persoon zou zijn? Stel dat ze Debbie heet. Wat 
zou je tegen Debbie willen zeggen? Wat zou je van Debbie willen weten? En 
hoe zou je je voelen als je nee zou durven zeggen tegen Debbie? 
In deze training gaat het om het vieren van kleine stapjes en leren met meer 
compassie naar jezelf te kijken. We gaan stappen maken richting het 
losweken, in gesprek gaan en het nee zeggen tegen jouw eetprobleem. We 
gaan dit doen met humor en spel. En je krijgt de kans om te experimenteren 
met hoe jij de dingen wil aanpakken. De training bestaat uit vijf bijeenkomsten 
van 2 uur. 

Wij hopen jou te verwelkomen tijdens een van de introductiebijeenkomsten 
op dinsdag 20 april en woensdag 19 mei. Wij zijn Yvonne Engelvaart 
(voedingsdeskundige Praktijk Engelvaart) en Marnie Wijnaldum 
(dramatherapeut Praktijk Play the Impossible). 

De introductiebijeenkomsten starten om 19:00 uur en duren tot max. 21:00 
uur. Het is wel verplicht om je van tevoren aan te melden. Je kan jezelf 
aanmelden via info@stichting-jij.nl. Wij vragen jou uiterlijk zondag 18 april 
voor de eerste introductiebijeenkomst of uiterlijk zondag 16 mei voor de 
tweede introductiebijeenkomst aan te melden.  Als er genoeg animo is, zullen 
wij nog een training voor de zomervakantie organiseren.  

Als je meer wil weten over de inhoud van de training dan kan je ons bereiken 
op de volgende nummers: Yvonne Engelvaart 06-41215182 (bovenste foto) en 
Marnie Wijnaldum 06-19112111 (onderste foto). 
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Crea-activiteiten – vooraf aanmelden  

 
We starten april met nieuwe activiteiten, die weer voor je klaar zullen staan. 
Zo gaan we Happy stones maken, fimo kleien en paasmandjes maken. 
Hieronder kun je alles over deze activiteiten lezen. 

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

 

Happy stones  

Ken je deze in Nederland nog vrij nieuwe en opkomende trend en hobby?  
Een Happy Stone is een steen die door iemand mooi beschilderd is en 
vervolgens ergens is neergelegd om de vinder ervan blij te maken. Als je zo'n 
steen vindt mag je deze meenemen naar huis, of op een ander plekje 
neerleggen om iemand anders een geluksmomentje te bezorgen.  
Er zijn zelfs Facebookgroepen zoals ‘Keitof’ waarop je een gevonden steen 
kunt melden, de maker schrijft achter op de steen ‘Keitof’ en zijn of haar 
postcode en degene die hem heeft gevonden kan dit op de site melden en 
hem weer verder laten zwerven. Zo kun je uiteindelijk door het hele land 
stenen vinden met postcodes van een stuk verder. De stenen zijn er van 
eenvoudig tot professioneel, en met hoopgevende woorden tot hele 
portretten erop. Het leek ons leuk om in plaats van een postcode, een hashtag 
te gebruiken, zoals #stichtingjij, om hiermee mensen die de gemaakte stenen 
vinden, aan te moedigen Stichting Jij online te bezoeken. Verf jij een steentje 
mee tijdens de inloop? 
 
 

Fimo kleien   
Ken jij ook nog het Fimo kleien van vroeger? Ik denk dan gelijk aan dat 
geweldig ouderwetse logo :-D.  
Fimo klei is een kunststof boetseerklei die eenvoudig te kneden is, goed 
mengbaar is en die niet uit zichzelf op kamertemperatuur hard wordt. Door de 
kneedbaarheid leent de klei zich goed voor het maken van sieraden, maar ook 
kralen, beeldjes en andere decoraties. Tijdens de inloop kun je je kunstwerkje 
met behulp van de inloopbegeleidster laten afbakken.De fimoklei wordt pas 
hard wanneer deze is afgekoeld! Tip! Gebruik de vernis van de happy stones 
om je kunstwerkje af te lakken voor een nog mooier resultaat. 
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Paasmandjes maken 
Deze maand gaan we experimenteren met het maken van een mini-mandje 
gemaakt van een kartonnen koffiebeker, je weet wel, die (meestal van plastic) 
wegwerp bekertjes. Het klinkt misschien wat vreemd, maar er is een heel 
leuke creatieve manier om met (gekleurd) touw een mandje te weven. 
Uiteraard is Pasen al snel, maar het bekertje of mandje, kan natuurlijk voor 
alles gebruikt worden, leuk om met droogbloemen neer te zetten in het 
voorjaar, of als bakje voor paperclips etc. Ga jij het ook proberen? 
 

 

Bij aanmeldingen, vragen, opmerkingen, twijfels, suggesties en/of ideeën kun 
je ons altijd bereiken via locatiejijhuis@stichting-jij.nl.  

 

Zaterdagopening: 

Op zaterdag 3 en 17 april is het JIJ-huis voor inloop geopend van  

10.00-12.00 en van 12.30-14.30. 


