
Juli is aangebroken en afgelopen maand zijn een aantal
versoepelingen doorgevoerd waar we in deze maand van
kunnen profiteren!
In deze maand staan ook de vakanties weer voor de deur.
Ga jij nog ergens heen in de vakantie? 
Ik hoop dat je ervan geniet, ongeacht hoe je besluit je
vakantie te vieren!
Natuurlijk komen er nieuwe activiteiten deze maand. 
Zo is creatief met kurk terug en gaan we aan de slag met
mandala’s tekenen en mozaïeken met papier. 
Ik kijk weer uit naar de mooie creatieve creaties die
hieruit voort komen en zie dan ook graag de foto’s
verschijnen! Meer informatie over de activiteiten vind je
in deze maandbrief. 

Ook opent het JIJ-huis haar deuren op zaterdag. Je kunt
je aanmelden voor de zaterdag inloop op 3 juli en op 17
juli. Het JIJ-huis is geopend van 10:00 tot 14:30 en
aanmelden kan via de nieuwsbrief van week 1 en week 3.

Verder is er yoga waar je even de dagelijkse bezigheden
kan laten voor wat het is. De yoga is op zaterdag 10 juli en
op zaterdag 24 juli. Je bent welkom om 10:30 tot 12:00
aanmelden kan hier ook via de nieuwsbrief van week 2 en
week 4. 

Deze maand kan je heerlijk samen met Annemieke en
Saskia een stuk gaan wandelen. Deze wandeling vindt
plaatst in het Kralingse bos op 14 juli. Het begint om 11:00
tot uiterlijk 13:00.

Ga jij mee naar de pluktuin in Rotterdam?
Bij Rotterdamse Munt op Rotterdam Zuid ben je even
helemaal buiten en toch midden in de stad. Hier ervaar je
de kracht van deze rijkdom aan kruiden, groenten, fruit
en bloemen! Pluk hier je eigen bos bloemen om mee naar
huis te nemen! Dit is 17 juli van 13:00 tot 15:00 uur.

We wensen je een fijne maand toe!
Liefs, Anita en Suzanne. 

LIEVE JIJ,
1 juli
Mozaïeken met papier
3 juli
Zaterdag inloop
4 juli
Jongereninloop: kaarten maken
5 juli
Creatief met kurk
Kookactiviteit
7 juli
Mozaïeken met papier
Jongereninloop: kaarten maken
Kookactiviteit 
8 juli
Mandala's tekenen
Kookactiviteit
10 juli
Yoga
11 juli
Jongereninloop: Mandala's
tekenen
12 juli
Mandala's tekenen
Kookactiviteit
14 juli
Wandelen met de honden
Creatief met kurk
Jongereninloop: Mandala's
tekenen
Kookactiviteit
15 juli
Mozaïeken met papier
Kookactiviteit
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Het inloop moment op de dinsdag is vanaf 29 juni
verwijderd uit ons aanbod. Dit komt door de terugkeer
van de kookactiviteit. De virtuele inloop van de dinsdagen
zal wel blijven! 

De kookactiviteit is sinds maandag 28 juni terug in ons
aanbod! Deze zal plaatst vinden op de maandag,
woensdag en donderdag van 17:00 tot 19:00. Bij de
kookactiviteit is ruimte voor 6 leden. Over de
kookactiviteit wordt verder in deze nieuwsbrief meer
verteld.

Door corona konden er maar 3 leden per blok zich
inschrijven. Dit gaat ook veranderen:

o Vanaf maandag 28 juni mogen er 6 leden zich
aanmelden voor de inloop. De twee blokken worden nu
één lang blok. Dus je bent welkom tussen 12:30 en 17:00.
Wel vragen we je om je alsnog in te schrijven voor de
inloop via de reserveringsprikker.

o Vanaf 26 juni vervalt grotendeels de mondkapjesplicht.
Dat betekent dat je binnen het JIJ-huis ook geen
mondkapje meer hoeft te dragen. Hoera!

17 juli
Zaterdag inloop
Pluktuin Rotterdam 
18 juli
Jongereninloop: kaarten
maken
19 juli
Mozaïeken met papier
Kookactiviteit
21 juli
Mandala's tekenen
Jongereninloop: kaarten
maken
Kookactiviteit
22 juli
Creatief met kurk
Kookactiviteit
24 juli
Yoga
25 juli
Jongereninloop: mandala's
tekenen
26 juli
Creatief met kurk
Kookactiviteit
28 juli
Mozaïeken met papier
Jongereninloop: mandala's
tekenen
Kookactiviteit
29 juli
Mandala's tekenen
Kookactiviteit

VERSOEPELINGEN IN HET JIJ HUIS

KOOKACTIVITEIT
Door corona heeft de kookactiviteit helaas even stil
gestaan, maar gelukkig kunnen we mededelen dat 
hij vanaf  afgelopen maandag 28 juni weer is gestart!
Iedereen die in het JIJ-huis komt (leden, 
groepsdeelnemers en vrijwilligers) kan mee eten. Voor de
kookactiviteit zijn 6 plekken beschikbaar. 

De kookactiviteit is een gezellige activiteit, een sociaal
samenzijn, waarin je kunt (her)ontdekken wat een
normale portie is/normale maaltijd is, om je minder te
focussen op eten, afleiding te hebben en te leren om
controle los te laten en leren eten in gezelschap. 

Je bent op maandag, woensdag en donderdag vanaf 17:00
welkom als je het leuk vindt om mee te helpen met
koken. We eten om 18:00 en de kookactiviteit zelf eindigt
rond 19:00. 
Wij willen wel graag van te voren weten of er
aanmeldingen zijn i.v.m. de boodschappen die er van te
voren gehaald moeten worden. Daarom vragen we je om
je vóór 12:00 op de desbetreffende dag aan te melden via
locatiejijhuis@stichting-jij.nl



YOGA 

Yoga heeft zich ontwikkeld in meerdere stijlen. De
meeste mensen beginnen met het oefenen van Asna’s :
het oefenen van houdingen. Dat yoga kan helpen met
een gezonde balans tussen lichaam en geest weten de
meeste inmiddels. Hier zetten we een aantal soorten
yoga op een rijtje en vertellen we iets meer over deze
stijlen. 

Hatha yoga 
Hatha yoga is een van de eerste soorten yoga die werd
aangeboden in Nederland. De naam Ha-tha staat voor
de verbinding tussen zon en maan. Het doel hiervan is
om je lichaam en ademhaling te leren beheersen. 
Er wordt veel gewerkt met houdingen en beheersen
van de ademhaling in tegenstelling tot andere
yogavormen. Het is een rustige vorm waarbij je vooral
zit oefeningen doet en gebruik maakt van meditatie. 

Yin Yoga en Restorative yoga 
Deze stijl is relatief nieuw en is ontwikkeld als
tegenhanger van de Yang yogavormen zoals bijv. power 
yoga. Houdingen worden lange tijd aangehouden (5 tot
10 minuten) in een zo volledig mogelijke ontspanning.
Hierdoor werken ze niet in op je spieren maar juist op
je gewrichten en het bindweefsel. 
Yin Yoga is erg rustig en meditatief. Omdat de
houdingen zo lang worden aangehouden is er veel tijd 
en ruimte om waar te nemen wat er in je lijf gebeurt en
hierin een soort comfort te vinden door steeds weer
een diepere laag los te laten, zowel lichamelijk als
geestelijk. 
Mocht je benieuwd zijn naar deze stijl, dan kun je op
yogashop.nl een gratis online restorative yoga les
volgen. 

ACTIVITEITEN, WORKSHOPS, TRAININGEN:
VOORAF AANMELDEN 

Graag ook afmelden vóór 12:00 anders moeten wij
helaas de maaltijd in rekening brengen. 
Indien je vegetarisch eet of een allergie hebt kun je
dit ook in hetzelfde mailtje aangeven zodat wij hier 
rekening mee kunnen houden, we koken echter niet
veganistisch.
Het bedrag voor de kook activiteit wordt aan het eind
van de maand afgeschreven, ook is het mogelijk 
om contant te betalen bij de inloopbegeleider.

 

ONZE KANJER,

YOGADOCENTE RUTH!



Actieve Yoga 
Ashtanga Yoga is hier een van. Kenmerkend voor
Ashtanga Yoga is het dynamisch uitvoeren van een 
vaste serie houdingen. Deze houdingen worden
vloeiend aan elkaar verbonden door een
combinatie van adem en beweging (vinyasa’s). 
Een ander belangrijk onderdeel van Astanga Yoga
is het gebruik van een speciale
ademhalingstechniek, de Ujjayi ademhaling. Deze
techniek helpt om de energiestromen in het
lichaam te intensiveren en meer warmte te
creëren, 

Yoga Nidra 
Yoga Nidra betekent "yoga slaap" en is de meest
rustigste vorm van yoga in het rijtje: het is een 
oefening in een zo diep mogelijke ontspanning
met behoud van het volledige bewustzijn. 
De beoefening van Yoga Nidra gebeurt liggend
d.m.v. een geleide bodyscan techniek met
aansluitend geleide visualisaties. 
Yoga Nidra helpt bij het verminderen van
spanningen en angst en het verlichten van
bijbehorende symptomen zoals hoofdpijn,
duizeligheid, borstpijn, hartkloppingen, zweten en 
buikpijn. Het wordt zelfs gebruikt bij de
behandeling van post traumatische stress stoornis
(PTSS).

Op woensdag 14 juli ben je van harte welkom om
mee te gaan met een heerlijke wandeling door het
Kralingse Bos! Er zullen twee begeleiders mee
gaan en met wat geluk ook een of twee honden 
:-D. in juni was de strandwandeling een groot
succes!
Er is gelegenheid om lekker te kletsen en te
lachen, maar als je liever wat rust wilt om je
gedachten op een rijtje te krijgen is dit uiteraard
ook helemaal goed!
Aanmelden kan via de reserveringsprikker en link
die je in de weekbrief ontvangt. In een
bevestigingsmail laten we je dan nog weten of we
elkaar in Kralingse bos ontmoeten of vertrekken
vanaf het JIJ-huis.

WANDELING IN HET KRALINGSE BOS
WOENSDAG 14 JULI: START 11:00 UUR

LEES HIER EEN BLOG OVER
SLAAPYOGA, ZZZZ... 



Bij stadstuin Rotterdamse Munt
ben je even helemaal buiten en
toch midden in de stad. Ervaar
de kracht van deze rijkdom aan
meer dan 300 soorten kruiden,
groenten, fruit en bloemen uit
alle windstreken. 

zaterdag 17 juli gaan we
gezellig naar deze stadstuin.
Hier krijg je een eigen mand en  
knipschaar te leen, en kun je
heerlijk een wandeling maken
tussen al het groen en alle
mooi gekleurde bloemen. Je
mag dan zelf gaan oogsten!
Dus neem jij een grote bos
bloemen mee naar huis,
groenten en fruit, of misschien
wel een bos kruiden voor in je
thee en om de meest heerlijk
geurende kruidige gerechten
mee te maken?

Aanmelden kan via de
reserveringsprikker en de QR
code hiernaast. 
We verzamelen om 13:00 bij de
ingang van de tuin: Rosestraat
200, Rotterdam Zuid (16
minuten fietsen vanaf het JIJ
huis via de Willemsbrug). 

ZATERDAG 17 JULI
BEZOEK AAN ROTTERDAMSE
MUNT: PLUKTUIN 

MELD JE SNEL AAN! 



Jaarlijks wordt ongeveer 300.000 ton kurk
geproduceerd. Het oogsten van kurk kan pas
zodra de kurkeik de leeftijd van 25 jaar heeft
bereikt. 
De schors wordt van de stam geschild en
vervolgens gekookt. Dit kookproces is belangrijk
om de kurk elastisch te maken en een grotere
dichtheid te garanderen. Na het oogsten duurt het
ongeveer 9 tot 10 jaar voordat de schors
voldoende hersteld en dik genoeg is om opnieuw
te kunnen oogsten. 
Een kurkeik kan makkelijk 200 jaar oud worden. 

De kurken die wij gebruiken komen van een
wijnproeverij die ze een aantal jaren heeft
opgespaard. Het mooie is dat we de kurk nog een
'tweede kans' geven door er weer iets van te
maken. Maak er bijvoorbeeld een standaard voor
je mobiel van of een schaaltje. Maar je kunt ze ook
snijden om er een grappig beestje van te maken
of meubeltjes voor een poppenhuis. Kortom, er
zijn nog heel veel mogelijkheden om de kurk te
hergebruiken. En uiteraard hebben we weer heel
veel voorbeelden voor je in de beschrijving.

CREATIEF MET KURK

CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS
INLOOP

MANDALA’S TEKENEN 

Mandala’s zijn prachtige cirkelvormige figuren
met symmetrische elementen. Het woord mandala
stamt uit het Sanskriet (een oude Indische taal) en
betekent letterlijk ‘magische cirkel’, of ‘magisch
wiel’. 
De Mandala is een oersymbool dat geen begin en
geen einde kent. De mooie tekeningen en
patronen vormen een belangrijk element bij het
uitvoeren van tradities, meditaties en rituelen in
onder andere het Boeddhisme en het Hindoeïsme.
Op het gebied van religieuze gebruiken en in de
psychologie wordt met de mandala een cirkelvorm
bedoeld, die getekend, geschilderd, geboetseerd,
gebeeldhouwd of gedanst kan worden. 



Een mozaïek is een figuur van kleine, ingelegde
stukjes gekleurd glas, steen, schelpen, hout e.d.
De grootte van de stukjes varieert van werk tot werk.
Wel zijn meestal de stukjes vaak ongeveer gelijk van
grootte. 
In elke cultuur zijn en worden mozaïeken gemaakt,
vaak met zeer heldere kleuren en gedetailleerde
afbeeldingen. In de Griekse en Romeinse tijd werden
in luxe villa's mozaïeken gemaakt, waarop
afbeeldingen van keizers, goden of taferelen van
alledag te zien waren. Op diverse plaatsen in Europa
zijn mozaïeken teruggevonden die tot op de dag van
vandaag goed bewaard zijn gebleven. 

MOZAÏEKEN MET PAPIER 

Het mozaïeken van figuren wordt meestal met
steentjes gedaan. Maar een mozaïek maken met
papier is natuurlijk net zo goed mogelijk. 
Je hebt hier kleurige week- of maandbladen nodig
waar je lekker in kan scheuren. Kijk bij de
voorbeelden die we hebben of er iets voor je bij zit of
teken zelf een figuur die je wilt gebruiken. Dan
scheur je kleine stukjes van papier in de juiste
kleuren en plakt deze op je figuur. Je kunt eventueel
ook allemaal (geometrische) vormen knippen en daar
een mozaïek van maken. Als je je hele figuur bedekt
hebt dan heb je een prachtig mozaïek kunstwerk
gemaakt van resten papier.  
In de beschrijving zijn veel voorbeelden die je kunt
gebruiken als inspiratie. 

Het tekenen van een Mandala kan heel rustgevend
werken. Het is een creatief proces, waarin het
onderbewustzijn wordt aangesproken. Alle gebruikte
kleuren in een Mandala hebben een betekenis.
Kleuren staan symbool voor een element, een emotie,
een associatie of bijvoorbeeld een gedeelte van het
lichaam. Kleuren kies je intuïtief en naarmate je
verder komt in de tekening merk je dat je bezig bent
jouw innerlijke proces (dat kan een vraagstuk of
situatie waarin je zit zijn) op papier te zetten. En wil
je weten wat de kleuren en de vormen die je
meeneemt in je Mandela betekenen? Er zit een
boekje in de tas wat je erbij kunt pakken en waarin
het allemaal wordt uitgelegd. En uiteraard hebben
we weer een heleboel voorbeelden waar je inspiratie
uit kunt halen.


