JUNI

Stichting JIJ
maandnieuwsbrief

Activiteiten kalender
1 juni

LIEVE JIJ,

Potjes

2 juni
WEDAD Livestream
Filigraan
Jongereninloop: potjes

3 juni

Schelpen

5 juni

Vrije inloop

6 juni

Jongereninloop: schelpen

7 juni
Potjes

8 juni
Filigraan

9 juni

Schelpen
Jongereninloop: Uno

10 juni

Als we juni naderen zijn we al op de helft van het jaar
2021. Als ik voor mijzelf spreek vliegen de maanden echt
snel voorbij. Langzaamaan gaan steeds meer dingen
open en mogen we waarschijnlijk deze maand ook weer
naar een musea of bioscoop. Deze maand is zoals ze
zeggen een zomermaand en die lijkt nu toch echt te
beginnen!
Deze maand staan er weer drie activiteiten voor jullie
klaar om tijdens de inloop mee aan de slag te gaan. Zo
kun je schelpen schilderen, potjes versieren waar je iets
lekkers of moois in kan bewaren en ook filigraan is terug
van weggeweest! Meer informatie over deze activiteiten
vind je verder in deze maandbrief.
Op zaterdag 5 juni is er inloop in het JIJ huis deze is van
10:00 tot 12:00 en van 12:30 tot 14:30. Aanmelden voor
deze

inloop

kan

via

het

weekrooster

van

de

weeknieuwsbrief die je op vrijdag 27 mei in je mailbox
hebt ontvangen.
Verder is er ook yoga die wordt verzorgd door Ruth. Deze
vindt plaatst op zaterdag 12 juni en zal starten om 10:30

Potjes

tot 12:00. Aanmelden kan via de nieuwsbrief van week 2 (5

Yoga

Naast

12 juni

13 juni
Jongereninloop: Potjes

14 juni

Filigraan
15 juni
Schelpen
16 juni
Potjes
Jongereninloop: Schelpen
Workshop Kracht van
ademhaling

juni)
inloop

en

ontspanningsochtend
deze

yoga

zal

er

ook

georganiseerd

ontspanningsochtend

wordt

er

weer

een

worden.

Tijdens

tevens

gebruik

gemaakt van de Latifa meditatie.
Deze vindt plaats op zaterdag 19 juni van 10:00 tot
uiterlijk

13:30

inclusief

(indien

gewenst)

lunch.

Aanmelden kan via locatie@stichting-jij.nl en via de link
die je in de weekbrief van 12 juni vindt.

Natuurlijk hebben we ook workshops voor je klaar staan!
De eerste wordt gegeven door Tim Knoote en hij gaat met
je aan de slag aangaande de helende werking van de
ademhaling. Bewust ademhalen kan helpen om o.a. stress
te verminderen. De workshop is op 16 juni om 18:00 tot
21:00. Aanmelden kan via de link die je in de weekbrief van

17 juni
Filigraan

19 juni

12 juni vindt, of via de QR code in deze maandbrief.
Eerder verzorgde lid en vrijwilligster Miriam een workshop
kersttakken maken, dit was een groot succes!

Latifa
ontspanningsochtend
Vrije inloop

Deze maand zal Miriam een workshop geven waarin je een

20 juni

workshop zal bij voldoende animo dus twee keer deze dag

Jongereninloop: Uno

21 juni

Schelpen

22 juni

mooi bloemstukjes gaat leren maken, hierbij ga je de
zomerse sferen alvast in huis halen. De workshop wordt
gehouden op zaterdag 26 juni om 11:00 en om 14:00. De
gegeven worden. Aan het begin van de ochtend en aan het
begin van de middag. Aanmelden kan via de link in die je
vindt in de nieuwsbrief van 19 juni.
We wensen je een hele fijne maand toe!
Liefs, Anita en Suzanne.

Potjes

23 juni

Strandwandeling met de
honden!
Filigraan
Jongereninloop: Potjes

24 juni

WEDAD
We trappen de maand af met een Livestream op
woensdag 2 juni!
Op 2 juni wordt jaarlijks de World Eating Disorders Action
Day (WEDAD) georganiseerd. Op deze dag vinden over de
hele wereld activiteiten plaats, voor en door mensen met
een eetstoornis, naastbetrokkenen en professionals.

Schelpen

Zo’n 200 organisaties vanuit meer dan 45 landen zullen

26 juni

media actief zijn met als doel het vergroten van het

Workshop Zomers
bloemstukje maken

27 juni

Jongereninloop: Schelpen

tijdens WEDAD ‘21 activiteiten organiseren en op social
inzicht dat een eetstoornis een ernstige ziekte is, die te
behandelen is, en dat je dit niet alleen hoeft te doen!
Tijdens WEDAD verenigen allen zich die te maken hebben
met eetstoornissen of je nou behandelaar, patiënt of
naastbetrokkene bent.

28 juni
Potjes

29 juni
Filigraan

30 juni

Schelpen
Jongereninloop: Uno

LIVESTREAM
Helaas kon de Socialwalk van de Nederlandse Academie
voor Eetstoornissen (NAE) vanwege de maatregelen
rondom Corona niet doorgaan. In plaats daarvan wordt er
tijdens WEDAD op 2 juni door de NAE een livestream
georganiseerd. Tijdens deze livestream zijn sprekers te
horen, worden Q&A’s georganiseerd waarin vragen gesteld
kunnen worden aan therapeuten, kunnen verhalen,
gedichten, muziek gedeeld worden en zullen zelfs enkele
workshops gegeven worden. De NAE streamt de
uitzending de hele dag live via hun Instagram kanaal:
wedadnederland
Mis dit niet! Van 11:30 - 12:15 zijn zij in het JIJ huis!

Wij zijn die dag samen voor en met mensen met een
eetstoornis,

hun

naasten,

behandelaren

en

overige

geïnteresseerden. Het wordt wederom een WEDAD die
in het teken staat van verbinden, openheid, steun en
hoop.
Stichting JIJ geeft op woensdag 2 juni om 11:30 een live
tour door het JIJ huis, waarbij we eindigen aan de
keukentafel

om

met

onze

eigen

Miriam

(lid

en

vrijwilligster) te praten over herstel en Stichting JIJ.
Vanuit Dalisay Recovery wordt een creatieve middag
georganiseerd welke aansluit bij het thema van de
speciale

‘aankaart’

kaarten

die

de

NAE

heeft

ontwikkeld. Ook komt Sylvia Aimee daar het nummer
“Lonely Battle” zingen. Dit nummer heeft ze vorig jaar
speciaal

voor

de

WEDAD

uitgebracht.

Ixta

Noa

Nijmegen neemt van te voren een interview op met een
ervaringsdeskundige en haar ouders en broertje. Dit
interview zal op de dag zelf getoond worden tijdens de
livestream.
Wij zijn er bij! Jij ook? Laat dan op 2 juni zien dat jij er
bij bent door “jouw paars” te delen op social media met
#Showyourpurple #StichtingJIJ #WEDAD
Dit kan door een foto te delen van jezelf in paarse

#STICHTINGJIJ

kleding of bijvoorbeeld paarse bloemen, een paarse
parasol/paraplu etc.

#Showyourpurple

ACTIVITEITEN, WORKSHOPS, TRAININGEN VOORAF AANMELDEN

YOGA
Als je aan yoga doet ben je bezig met een verbinding te
leggen tussen je lichaam en geest. Op fysiek gebied leert
yoga je naar je lichaam te luisteren. Ook word je meer
bewust van mentale spanningen en emoties waardoor je
je niet helemaal happy voelt. Yoga is een lifestyle die je
geluk, stilte en vrede kan brengen. Het woord Yoga
betekent letterlijk ‘verbinding’. Dit kan je op heel veel
manieren

interpreteren.

Maar

het

is

opvallend

dat

wanneer we niet lekker in ons vel zitten, we ons ook vaak
niet ‘verbonden’ voelen met de rest van de wereld.
Yoga kan daarom ook een 'spiritual practice' zijn.
Het brengt je in verbinding met alles en iedereen om je
heen. Wanneer je verbonden bent, is het makkelijker om
met de ‘flow’ van het leven mee te gaan. Je voelt je beter
in je vel, vaak dienen zich dan kansen aan, of je ontmoet
toffe mensen en dingen die je probeert lukken veel vaker.
Wil je die lekkere flow ook ervaren? Meld je dan aan voor
de heerlijke yogales die Ruth op zaterdagochtend 12 juni
geeft. Aanmelden kan via de reserveringsprikker die je in
de weekbrief van 5 juni vindt.

#WEDAD

WORKSHOP: DE HELENDE POTENTIE VAN
ADEMHALING:
WOENSDAG 16 JUNI 18:00-21:00
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

ademhalen

ademhaling

deels

zou

werken

helend

beïnvloeden.
en

o.a.

Bewust

stress

doen

verminderen.
Op

woensdag

workshop

16

geven

juni
over

zal

Tim

'de

Knoote
helende

wederom

een

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.
Deze workshop is op woensdagavond 16 juni van 18.00 tot
21.00 uur. Aanmelden kan via de QR-code op de flyer in het
JIJ huis en via de link die staat in de weekbrief van 12 juni.
De workshop gaat door bij minimaal 3 aanmeldingen.

ONTSPANNINGSOCHTEND
ZATERDAG 19 JUNI: 10:00-13:30
Net zoals op 20 maart vindt op zaterdag 19 juni van 10:00
tot

uiterlijk

13:30

een

heerlijke

ontspanningsochtend

plaats, gegeven door onze Ruth en Sylvia en bevat onder
andere de Latifa meditatie. De ochtend is inclusief (indien
gewenst) lunch. Bij deze ochtend zullen zij maximaal 4
mensen kunnen ontvangen. Mocht je willen deelnemen
dan vragen wij je om je via locatie@stichting-jij.nl en via
de link die je in de weekbrief van 12 juni ontvangt aan te
melden. Graag ook vermelden of je mee wilt lunchen
(wanneer vegetarisch gewenst dit vermelden).

STRANDWANDELING
WOENSDAG 23 JUNI: START 11:00 UUR
Op woensdag 23 juni ben je van harte welkom om mee
te wandelen! Kom met mooi weer mee naar het strand,
en met minder mooi weer naar het (Kralingse)bos.
Vertrek zal vanuit het JIJ-huis zijn en de begeleiders
hebben de beschikking over een auto (indien je mee zou
willen rijden, geef dit dan alsjeblieft in een mailtje naar
locatie@stichting-jij.nl aan). Er zullen twee begeleiders
mee gaan en met wat geluk ook een of twee honden :-D.
Er is gelegenheid om lekker te kletsen en te lachen,
maar als je liever wat rust wilt en een beetje uit wilt
waaien is dit uiteraard ook helemaal goed!
Aanmelden kan via de link die je in de weekbrief van 19
juni ontvangt.

WORKSHOP
ZOMERS BLOEMSTUKJE MAKEN
ZATERDAG 26 JUNI:
OM 11:00 EN 14:00
Eerder verzorgde lid en
vrijwilligster Miriam een
workshop kersttakken maken,
dit was een groot succes!
Deze maand zal Miriam dan ook
weer een workshop verzorgen
over bloemstukjes maken, deze
keer wordt het uiteraard een
stukje dat heerlijk aan de
zomer doet denken.
Vanwege de grote

MELD JE SNEL AAN
VOOR EEN TIJDSLOT!

belangstelling en de beperkte
plekken door de Corona
maatregelen is Miriam zo lief
om de workshop die dag 2x te
geven!
Je kunt je éénmaal inschrijven
voor het ochtend- of middag
tijdsvak. Per vak is er ruimte
voor vier deelnemers. De
workshop vindt plaats op
zaterdag 26 juni om 11:00 en om
14:00 in het JIJ huis. Je hebt
geen ervaring nodig en hoeft
ook geen materialen mee te
nemen. Aanmelden kan via de
QR code rechtsonder of via de
link die je vindt in de
nieuwsbrief van 19 juni.

OM 11:00 OF 14:00 UUR

CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS
INLOOP
SCHELPEN VERSIEREN
Loop jij ook altijd naar schelpen te
kijken/zoeken als je op het strand
loopt? Hier op onze eigen stranden of
als je op vakantie bent. Ze zijn er in
vele

kleuren

en

in alle

soorten

en

maten. En je weet, we zijn JIJ niet als
we ook hier weer iets mee kunnen
doen 😉 . Er staat een mandje met
verschillende soorten schelpen. Van
grote tot hele kleintjes. Je kunt ze
zelf een mooie kleur geven met verf of
door er iets op te tekenen met stiften.
Of maak er een prachtig kunstwerkje
van

met

bijvoorbeeld nagellak

glittersteentjes,

plak

ze

op

en
een

fotolijstje, maak er een hart of letter
van of maak er gaatjes in en rijg ze tot
een ketting of .. Kortom, ook met
schelpen kun je weer alle kanten op!
En natuurlijk zijn er vele voorbeelden
in de beschrijving.
Wist je dat…

lege schelpen op het

strand vaak al honderden jaren oud
zijn,

zo

niet

duizenden

jaren.

Je

kunt zelfs fossielen vinden van meer
dan 100.000 of miljoenen jaren oud.
Alleen als er nog vleesresten in zitten
of

als

bij

tweekleppige

de

beide

kleppen nog aan elkaar vast zitten,
weet je dat het beestje kortgeleden
nog geleefd heeft.
Bij schelpen verzamelen krijgen we
altijd zo'n vakantie gevoel. Dat komt
goed uit want we gaan de zomer in!
Aanzien

het

wisselvallig

weer
is,

af

en

halen

toe
we

strandgevoel alvast naar binnen!

nog
het

FILIGRAAN/ QUILLING
Quilling of papierfiligraan is een eeuwenoude
techniek die in de Renaissance populair was
bij Franse en Italiaanse adellijke dames,
monniken en nonnen. Zij gebruikten het om
boekomslagen, religieuze voorwerpen en
kistjes te decoreren.
Vaak werden restanten verguld papier
gebruikt van randen van boeken, waardoor
de decoraties leken op het smeedwerk van
die tijd.
In de 18e eeuw werd filigraan populair in
Europa, waar dames van de adelstand de
kunst beoefenden. Vervolgens verspreidde de
techniek zich ook naar Amerika. Vandaag de
dag is de techniek niet langer beperkt tot de
'hogere klasse', maar is de kunstvorm er voor
iedereen. Filigraan is zelfs in kunstgaleries te
vinden. De meest bekende kunstenaressen
zijn de Russische Yulia Brodskaya en de
Turkse Sena Runa. In Nederland is er zelfs een
speciale vereniging voor opgericht.

Er wordt geschreven dat het je rust geeft als
je er mee bezig bent ,maar het is wel
'priegelwerk' en je hebt er geduld voor nodig
wat waarschijnlijk voor sommige niet wordt
gezien als erg 'rustgevend'😉 Tijdens de
inloop kun je hier lekker mee aan de slag, om
er bijvoorbeeld een mooie kaart of hanger van
te maken.

POTJES BESCHILDEREN
Een hoop spullen die we dagelijks in huis
gebruiken kunnen we prima recyclen,
maar upcycling (creatief hergebruik) is in veel
gevallen nog veel slimmer. Wat doe je
bijvoorbeeld met lege potjes
babyvoeding? Wij hebben in ieder geval een
tas vol gered van de glasbak!
Maak een leuk potje om kleine dingetjes in te
bewaren of iets voor op een bijzettafeltje met
wat bloemetjes, om pennen en potloden in te
bewaren of pollepels in de keuken. Er staan
enkele potjes in de vensterbank en er zijn
natuurlijk weer heel veel voorbeelden op
papier!

