September
Activiteiten kalender

LIEVE JIJ,
1 september
Pastel waterverf
Jongeren inloop: cactus potje
Kook activiteit
2 september
Geometrische dieren
Kookactiviteit
4 september
Inloop op zaterdag
5 september
Jongeren inloop: cactus potje
6 september
Cactuspotje
Kookactiviteit
8 september
Geometrische dieren
Jongeren inloop: cactus potje
Kookactiviteit
9 september
Pastel waterverf
Jongeren inloop: Skip-Bo
Kookactiviteit
11 september
Yoga
12 september
Extreme Tuben
Jongeren inloop:
Gezichtsmaskers
13 september
Pastel waterverf
Kookactiviteit
15 september
Strandwandeling
Cactus potje
Jongeren inloop:
Gezichtsmaskers
Kookactiviteit

Stichting JIJ
maandnieuwsbrief

We zeggen vaarwel tegen augustus en beginnen aan de
maand september. De vakanties zijn inmiddels
afgelopen en sommige van jullie starten weer met
school of andere verplichtingen. We hopen dat je hebt
kunnen genieten van de vakantie en wat tot rust hebt
kunnen komen.
In september kun je in het JIJ-huis weer verschillende
activiteiten doen. Zo kun je een cactus potje maken,
aan de slag met pastel waterverf of met stokjes een
geometrisch dier maken. Deze laatste activiteit klinkt
sommige misschien wel bekend in de oren. Zoals iedere
maand ben ik zeer benieuwd welke creaties jullie gaan
maken en zie ik graag de foto’s tegemoet.
Het JIJ-huis is deze maand weer twee keer op een
zaterdag geopend. Voor deze maand is dat op zaterdag
4 en 18 september. En ben je welkom vanaf 10:00 tot
14:30. Aanmelden voor de inloop kan via het
weekrooster in de nieuwsbrief.
Zoals je gewend bent is onze eigen yoga docente Ruth
er ook weer twee keer in de maand om met jullie een
ontspannende yoga sessie te doen. Deze vinden plaats
op 11 en 25 september En ben je welkom vanaf 10:30.
De yoga is dan rond 12:00 afgelopen. Aanmelden voor
de yoga kan ook via de weekbrief.
Deze maand hebben we ook een extreme tuben
activiteit op de planning staan! Onder het motto face
your fears gaan we (extreme) tuben op de skipistes van
Outdoor Valley in Rotterdam. Via de lopende band lift
ga je naar boven. Eenmaal boven aangekomen kies je
zelf welke van de drie tubingbanen je wilt doen! Deze
activiteit vind plaatst op zondag 12 september, vertrek
12:00 uur vanuit het JIJ huis.

Mocht je even willen wandelen in het Kralingse bos om je
hoofd leeg te maken, kun je deze maand mee wandelen met
Annemieke, Marian en Saskia. Zij gaan op woensdag 15
september om 11:00 weer een wandeling maken op het
strand (eventueel met de hond erbij). Je mag in stilte mee

16 september
Geometrische dieren
Kookactiviteit
18 september
Inloop op zaterdag
19 september
Jongeren inloop:
Skip-Bo
20 september
Geometrische dieren
Kookactiviteit
22 september
Pastel waterverf
Jongeren inloop: cactus
potje Kookactiviteit
Workshop: Motivatie
tijdens herstel
23 september
Cactus potje
Kookactiviteit
25 september
Yoga
26 september
Jongeren inloop:
gezichtsmaskers
27 september
Cactus potje
Kookactiviteit
29 september
Geometrische dieren
Jongeren inloop: Skip-Bo
Kookactiviteit
30 september
Pastel waterverf
Kookactiviteit

wandelen of een praatje houden. De keuze is aan jou!
We kunnen ook weer een motivatie workshop aanbieden
deze maand. Onze vrijwilliger Sophie geeft een workshop
over het versterken, vasthouden of juist terugvinden van je
motivatie zodat je weer met volle kracht je weg naar herstel
kan volgen. Deze workshop zal plaatst vinden om woensdag
22 september van 19:00 tot 21:00. Aanmelden hiervoor kan
ook via de QR-code die je in deze maandbrief vind.
We wensen je een hele fijne maand toe!
Liefs, Anita en Suzanne.

ACTIVITEITEN, WORKSHOPS, TRAININGEN VOORAF AANMELDEN

YOGA
Elke maand vertellen we feitjes over yoga. Zo hebben we
eerder verteld over de oorsprong en verschillende soorten
yoga. Deze maand wil ik wat meer vertellen over
meditatie retraite. Dit kun je een paar dagen volgen of
langer. Het is een afgelegen locatie waar je verblijft en
meditatie of
yoga kan volgen. Ook kun je naar een stilte retraite gaan,
waarbij je het gehele verblijf stil bent. Hierdoor kom je op
een andere manier in contact met jezelf en anderen.
Je staat ook in contact met je omgeving.
In een nieuwe omgeving zijn kan nieuwe inzichten over
jezelf opleveren. Door geen invulling te geven aan
gewoontes of dagelijkse bezigheden van thuis ben je
meer op jezelf. Zo kan het helpen gevoelens terug te
vinden en/of weer te leren herkennen. Even alle stress van
je af laten gaan en tot rust komen, wat in het begin zeker
niet makkelijk zal zijn.
Sensaties, gevoelens, gedachten; ze komen en gaan. Op
de meditatie retraite ervaar je het verschil tussen leven op
de automatische piloot en leven met open aandacht. Er
wordt geoefend met verschillende vormen van meditatie;
actief in bewuste fysieke oefeningen, loopmeditatie of het
zingen van mantra’s. En natuurlijk de meest bekende
vorm: zittend mediteren. Lichaam, geest, hart en ziel
komen alle aan bod.
Deze maand geeft onze eigen yoga docent Ruth yoga in
het JIJ-huis. De yoga wordt gegeven op 11 en 25
september om 10:30 tot 12:00

MELD JE HIER
ALVAST AAN!

EXTREME TUBBEN IN BERGSCHENHOEK OP
12 SEPTEMBER - VERTREK 12:00 JIJ-HUIS
Onder het motto face your fears gaan we (extreme) tuben op
de skipistes van Outdoor Valley in Rotterdam! Heb je al eens
getubed, of staat het misschien op je bucket list? Deze
maand kun je op zondag mee en samen met andere JIJleden lekker glijden en even je gedachten op nul zetten. Via
de lopende band lift ga je naar boven. Eenmaal boven
aangekomen kies je zelf welke van de drie tubingbanen je
wilt doen. Kies voor de twee banen naast elkaar en race
tegen elkaar op maar liefst 110 meter lange funbanen, of ga
voor de extremebaan van 120 meter lang met twee enorme
kombochten. Welke baan je ook kiest, onderaan kom je met
een grote glimlach op je gezicht tot stilstand. Nog een keer!
Deze activiteit vindt plaats op zondag 12 september en we
vertrekken om 12:00 vanuit het JIJ-huis Meld je nu aan!
Reis op eigen gelegenheid, of rijd mee vanuit het JIJ-huis. In
geval van het laatste, geef het even aan bij je aanmelding via
locatie@stichting-jij.nl.

STRANDWANDELING
15 SEPTEMBER START 11:00 UUR
Op woensdag 15 september ben je van harte welkom
om mee te wandelen! Kom met mooi weer mee naar
het strand. Vertrek zal vanuit het JIJ-huis zijn vanaf
11:00 en de begeleiders hebben de beschikking over
een auto (indien je mee zou willen rijden, geef dit
dan alsjeblieft in een mailtje naar locatie@stichtingjij.nl aan). Er zullen twee begeleiders mee gaan en
met wat geluk ook een of twee honden. 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 de nieuwsbrief van de desbetreffende
week.

MELD JE HIER
ALVAST AAN!

WORKSHOP MOTIVATIE - WAT HELPT JOU
ER DOORHEEN? WOENSDAG 22
SEPTEMBER 19:00 tot 21:00
"Herken je momenten waarop je het vechten tegen jouw
eetstoornis even beu bent en jezelf afvraagt waarom je
nog door zou vechten?
Ikzelf heb qua motivatie veel schommelingen gehad
tijdens mijn herstel. Vaak kreeg ik pas weer motivatie na
een gesprek met mijn hulpverlener, daar werd het voor
mij weer duidelijk waar ik het voor deed. Dit veranderde
op het moment dat ik samen met mijn hulpverlener een
manier had gevonden om zelf mijn motivatie te
verbeelden. Ik maakte een ‘quote placemat’ voor tijdens
het eten, en een ‘moeilijke momenten boekje’ waarin ik
en anderen alles schreef/plakte/tekende wat mij
motiveerde. Deze twee dingen hebben mij erg geholpen.
Ik had daarna nog steeds momenten dat ik het vechten
tegen de eetstoornis beu was, maar ik had er wel twee
hulpmiddelen bij gekregen die mij door deze moeilijke
momenten heen hielpen. Ik wil graag met jou op zoek
gaan naar de dingen die jou motiveren, en dat (samen)
vormgeven. Zodat jij zelf ook iets hebt om erbij te pakken
als je het even moeilijk hebt. Daarom organiseer ik een
workshop motivatie voor iedereen die zich in het
onderwerp herkent en/of er in geïnteresseerd is".
De workshop vindt plaats op woensdag 22 september
van 19:00 tot 21:00. Aanmelden kan tot maandagochtend
20 september 09:00.
Meld je aan voor deze waardevolle workshop van onze
Sophie met de reserveringsprikker via de betreffende
weekbrief of locatie@stichting-jij.nl

CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS INLOOP
PASTEL WATERVERF PAARDENBLOEM
Het seizoen van de paardenbloem is al ver
aan zijn einde, maar met dit project proberen
we het zomerse gevoel dat de paardenbloem
ons kan geven nog éven vast te houden.
Paardenbloemen laten je misschien denken
aan hooikoorts, maar ze zijn gewoon zo licht,
pluizig en mooi. En daarom zijn ze ook dé
inspiratie voor dit creatieve project. Deze
oliepastel- en aquarel paardenbloem is
perfect voor de jeugd, maar ook zeker voor
volwassenen! Als je op zoek bent naar een
relaxed en eenvoudig kunstproject om de
zomer mee af te sluiten, dan is dit het wel!

GEOMETRISCHE DIEREN
Je ziet ze de laatste tijd volop in de
winkels liggen: strakke, houten,
geometrische dieren voor aan de muur.
Het is natuurlijk gemakkelijk om er
gewoon eentje te kopen voor in huis. Maar
het is vele malen leuker om er zelf één te
maken! Door middel van houten stokjes,
lijm en verf kun jij tijdens de inloop aan de
slag om jouw eigen eye-catcher te maken
die absoluut niet zal misstaan in jouw
interieur. Er liggen verschillende designs
voor jou klaar om uit te kiezen. Het ene
design is net iets gedetailleerder dan de
andere, dus er is voor ieder wat wils.

CACTUS POTJE
Niet iedereen is even goed in het
onderhouden van planten. En voor
sommigen onder ons zijn zelfs cactussen
een behoorlijke uitdaging om in leven te
houden. Maar dat geeft niets, want deze
maand komt er een oplossing jouw kant uit!
Met dit creatieve project ga je namelijk aan de
slag met het maken van een cactus potje, en
deze cactus heeft nooit water of zonneschijn
nodig en zal er altijd goed uitzien.
Je begint dit project met het decoreren van de
pot zelf, want die mag uiteraard niet vergeten
worden. Daarna ga je aan de slag met de
cactus: het beschilderen van stenen.
Maak gebruik van groene verf, of wees extra
creatief en meng je eigen unieke kleur
groen. Decoreer daarna de stenen met
printjes die eenvoudig aan te brengen zijn,
maar erg doeltreffend zijn. Voor je het weet,
heb jij groen in huis dat ook daadwerkelijk
groen zal blijven. En dat in combinatie met een
mooi potje, helemaal door jou zelf gecreëerd.

