
Oktober is aangebroken, net als de herfst!
Storm en het regenachtige weer komt meer naar boven en
onze winterjas is al uit de kast gehaald. Bij jou ook?

Vanaf deze maand ontvangen ál onze lieve JIJ-ers de
maandelijkse nieuwsbrief, was dat hiervoor nog voor de
leden van het JIJ-huis maandelijks en voor
groepsdeelnemers, mensen met voedingsadvies of
individuele begeleiding per kwartaal: vanaf heden
ontvangt iedereen de nieuwsbrief. Dit leek ons waardevol
zodat je geen nieuws en eventuele activiteiten mist waar je
misschien zelf ook wel aan zou willen deelnemen. Mocht je
vragen, opmerken of suggesties hebben, dan vernemen we
dat heel graag! 
 
Zoals je van ons gewend bent kun je deze maand gezellige
activiteiten doen in het JIJ-huis. Zo kun je zelf een warmte
kussentje maken, aan de slag met pompoenen van wol en
doodle wenskaarten maken. 
Als je benieuwd bent naar wat de activiteiten inhouden
kun je daar in deze maandbrief meer over lezen. 

Het Jij-huis is deze maand twee keer op een zaterdag
geopend. Voor deze maand is dat zaterdag 2 oktober en 16
oktober. Je bent welkom vanaf 10:00 tot 14:30 . 
Je hoeft je van te voren niet meer aan te melden als je naar
de inloop wil komen! 

Deze maand is onze eigen yoga docente Ruth er ook twee
keer om met jullie een ontspannende yoga sessie te doen.
Deze vinden plaats op 9 en 23 oktober. Wees welkom om
10:30, de yoga is dan rond 12:00 afgelopen. Aanmelden voor
de yoga gaat via LocatieJIJhuis@stichting-jij.nl. 
Wegens de ruimte zijn er voor de yoga nog steeds 4
plekken beschikbaar. 

2 oktober 
Inloop op zaterdag

3 oktober 
Jongeren inloop

4 oktober 
Warmtekussentje
Kookactiviteit 

6 oktober
Waterverf doodle kaart
Jongeren inloop 
Kookactiviteit

7 oktober
Pompoen van wol  
Kookactiviteit

9 oktober 
Yoga

10 oktober
Jongeren inloop

11 oktober 
Waterverf doodle kaart
Kookactiviteit

13 oktober
Pompoen van wol  
Jongeren inloop
Kookactiviteit

14 oktober
Warmtekussentje
Kookactiviteit

Activiteiten kalender

Oktober
Stichting JIJ 
maandnieuwsbrief
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16 oktober
Inloop op zaterdag
Creatieve Halloween
workshop 

17 oktober
Jongeren inloop

18 oktober
Pompoen van wol
Kookactiviteit

20 oktober
Warmtekussentje
Jongeren inloop
Kookactiviteit 
Start I am Precious
training

Er staat een aantal workshops en trainingen op de planning.
Zo vindt zaterdag 16 oktober een gezellige en creatieve
Halloween workshop plaats in het JIJ huis  en op woensdag
20 oktober start de eerste van vijf sessies I am Precious! 
Op 27 oktober kan je mee met een gezellige stadswandeling
onder andere over de Willemsbrug en de Erasmusbrug.

Vorige maand organiseerden we een activiteit waarbij we
zouden gaan tuben. Helaas door te weinig aanmeldingen
kon dit niet doorgaan. Wel gaven leden aan dit leuk te
vinden, maar niet op de desbetreffende datum te kunnen.
Via een speciaal aangemaakte datumprikker kun jij zelf
kiezen op welke zondag van de maand jij zou kunnen.

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

21 oktober
Waterverf doodle 
Kookactiviteit 

23 oktober
Yoga

24 oktober
Jongeren inloop

25 oktober
Warmtekussentje
Kookactiviteit

27 oktober
Stadswandeling
Waterverf doodle 
Jongeren inloop
Kookactiviteit 

28 oktober
Pompoen van wol
Kookactiviteit 

31 oktober
Jongeren inloop

Oproep: JIJ op ZorgkaartNederland en Google
Als stichting vinden we het erg belangrijk om te weten hoe ons
aanbod door jullie wordt ervaren, zodat ook andere mensen
Stichting JIJ weten te vinden voor informatie, hulp en advies.
Daarom willen we jullie graag vragen om een review over ons te
schrijven op ZorgkaartNederland en/of op Google.

Op de website van ZorgkaartNederland worden de ervaringen
van mensen met de Nederlandse gezondheidszorg gedeeld. 
Wil jij jouw ervaring delen op de website van
ZorgkaartNederland? Dat kan o.a. door onderstaande QR-code 
 te scannen. Je leest hier ook wat anderen over Stichting JIJ
hebben geschreven.
Een recensie schrijven voor Google kun je doen door Stichting
JIJ in de zoekbalk te typen en vervolgens rechts in het scherm
een waardering te geven.

Jouw mening wordt gewaardeerd! Bedankt!

Geef jouw mening hier!



Reis op eigen gelegenheid, of rijd mee vanuit het JIJ-
huis (max 3 personen mee). In geval van het laatste, geef
het even aan bij je aanmelding via locatie@stichting-
jij.nl.

In september al op de agenda, vanwege te weinig
aanmeldingen helaas niet door kunnen gaan. 
Omdat er zeker wel animo was, maar de datum niet
uitkwam, kun je hier deze maand meer invloed op
uitoefenen! Deze activiteit kan alleen op zondag
plaatsvinden, maar middels een aangemaakte
datumprikker poll kun je je zelf inschrijven op 1 of liefst
meerdere zondagen in oktober die jou wél uitkomen. 
De zondag met de meeste inschrijvingen wordt gekozen
- mits de locatie hier natuurlijk gelegenheid voor heeft.

Extreme Tuben in Bergschenhoek 
- You're in charge!

Kies
jouw 
datum/
data
hier!

Creatieve Halloween workshop
zaterdag 16 oktober 11:00-13:00 uur.
Tijdens deze workshop gaan we een guirlande (slinger)
maken met lichtjes in het Halloween thema. Leuk om
zo de donkere herfstdagen letterlijk te verlichten. We
gaan met diverse materialen werken, waaronder stof,
vilt,  naald en draad. Quilt- en patchwork expert Stella
Hendriks neemt ons hier in mee, geen ervaring vereist
dus! Meld je aan via locatie@stichting-jij .nl voor
donderdag 14 oktober. Maximaal 6 deelnemers.

ACTIVITEITEN, WORKSHOPS, TRAININGEN - 
VOORAF AANMELDEN 



De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 20
oktober van 18:30 tot 21:00 in het JIJ huis.
Aanmelden kan tot maandagochtend 18 oktober
09:00. De overige data van deze training zijn:
Woensdagavond 3 november, 17 november, 
1 december en sluit af op 12 december.

Eerder dit jaar zijn er introductie bijeenkomsten
gegeven voor de training I am Precious. Leden
hebben dit als zeer waardevol ervaren. Yvonne en
Marnie bieden nu de mogelijkheid om deze
training van in totaal vijf delen te volgen! Het
eerste deel start op woensdag 20 oktober om 18:30
en duurt tot ongeveer 21:00. Binnen deze training
wordt er gebruik gemaakt van dramatherapie en
elementen uit de schematherapie. De kundige
begeleiders helpen jou om je eetprobleem eens
onder de loep te nemen, in plaats dat het
eetprobleem al jóuw acties onder een vergrootglas
houdt. Je gaat op een speelse manier oefenen om
hier meer ruimte tussen te krijgen zodat de
eetstoornis niet 1 op 1 met jou samen valt, maar er
ruimte ontstaat om jouw eigen identiteit en kracht
te gaan (her)ontdekken. Meld je snel aan voor deze
cursus via: locatie@stichting-jij .nl

I am Precious training
woensdag 20 oktober -  deel 1 van 5.

Wandelen: Stadswandeling 
woensdag 27 oktober 11:00 - max 13:00.

Ga jij mee woensdag 27 oktober met een heuse
stadswandeling? Op aanraden van een lid
organiseren we een begeleide wandeling vanaf
Stichting JIJ, naar de Erasmus brug, Kop van Zuid,
Noordereiland, terug over de Willemsbrug en zo
weer naar Stichting JIJ! Kleed je warm aan, trek
goede schoenen aan, neem je fles water mee en
sluit je aan! Vertrek vanaf het JIJ huis om 11:00 uur.
Meld je aan via: locatie@stichting-jij.nl



Het is inmiddels alweer oktober en volop herfst. Om
onszelf een beetje tegen de kou te beschermen
gaan we deze maand aan de slag met het maken
van een warmtekussentje! En dan ook nog eens
eentje die heerlijk ruikt en ontzettend simpel in
elkaar te zetten is. Of je nu een doorgewinterde
naaister bent of nog nooit een naald in je handen
hebt gehad, dit project is voor iedereen goed te
doen. Zodra het kussentje klaar is kun je hem heel
eenvoudig opwarmen in de magnetron. Pak er een
bakje thee of een kopje koffie bij, en je bent all set
voor een regenachtige dag voor de buis of achter
een boek.

Warmtekussentje

Ook deze maand gaan we aan de slag met
waterverf. En deze keer gaan we de waterverf
combineren met doodling! Doodlen is een simpele
techniek. Het zijn kleine tekeningetjes die je
maakt in bijvoorbeeld je agenda, schriften, een
aantekeningenboek, op notitieblaadjes en ga zo
maar door. Misschien ken je het wel als je aan de
telefoon zit en je bijna gedachteloos aan het
tekenen bent. Ook die kleine tekeningetjes vallen
onder doodlen! Wij gaan deze tekeningetjes met
deze activiteit combineren met waterverf door er
op stevig A6-papier wenskaarten van te maken.
Kom je ook een setje tekenen?

Waterverf doodle wenskaarten

Als je oktober zegt, dan zeg je eigenlijk automatisch
ook “pompoenen”! Een activiteit waarbij de pompoen
centraal staat kan daarom dus niet ontbreken deze
maand. Maar we gaan niet aan de slag met een kant-
en-klaar pompoen. Nee, we gaan er zelf eentje
maken met behulp van wol, een stukje hout en… een
rol wc papier. Het klinkt misschien als een gekke
combinatie, maar het eindresultaat zal er ontzettend
leuk en gezellig uitzien. Kom daarom naar de inloop
om zelf aan de slag te gaan met jouw pompoen-to-
be. Pak een wc-rol en werk met de wol door middel
van vlechten, (vinger)haken en/of macramé. En
bewonder daarna je pompoen. In plaats van een
koets naar een pompoen te gaan, gaan wij nu dus
van pleerol naar pompoen. Wij gaan er, anders dan
Assepoester, dus op vooruit!

Pompoen van wol

CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS INLOOP 


