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Stichting JIJ
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Activiteiten kalender
Ma. 1 november
Vogelvoer ornamenten
Kookactiviteit
Wo. 3 november
Mokken stiften
jongereninloop
Kookactiviteit
I am precious training
Do. 4 november
Notitieboekje plakken
Kookactiviteit
Za. 6 november
Yoga
Zaterdag inloop
Zo. 7 november
Jongeren inloop
Ma. 8 november
Notitieboekje plakken
Kookactiviteit
Wo. 10 november
Vogelvoer ornamenten
Jongeren inloop
Kookactiviteit
Do. 11 november
Mokken stiften
Kookactiviteit
Za. 13 november
Workshop Japans
thee ritueel
Zo. 14 november
Jongeren inloop

LIEVE JIJ,
Het is november en dat betekent dat we nog maar een
maandje verwijderd zijn van 2022! Het is weer tijd voor
warme thee en een dekentje voor op de bank om zo te
kijken naar de regen die op onze ramen tikt. Of misschien
wel een wandeling te maken met mooie gekleurde
bladeren op de grond.
Deze maand kun je in het JIJ-huis winterse ornamenten
voor vogels maken, mokken versieren met een mooie
stippen techniek of een notitie boekje pimpen.
In deze maandbrief kun je alles over deze én andere
activiteiten lezen.
In november is het JIJ-huis twee keer op een zaterdag
geopend. Deze maand is dat op zaterdag 6 en zaterdag 20
november. Je bent welkom vanaf 10:00 tot 14:30.
Voor de inloop is het niet meer nodig om je aan te melden,
dus je kan lekker last minute aanschuiven als je daar
behoefte aan hebt. Ook Ruth geeft twee heerlijke yoga
momenten, deze vinden tevens plaats op zaterdag 6 en 20
november. De tijden van de yoga zijn van 10:30 tot 12:00.
Er staat een heel bijzondere workshop op de planning.
Op zaterdag 13 november vertelt en demonstreert JIJ-lid
Hanna Bax een Japans thee ritueel. Zij zal laten zien dat dit
verre van een eenvoudig zakje thee in een bakje water
doen is: het gaat over zenboeddhisme en shintoïsme en de
esthetische ideeën die de Japanse theeceremonie
gevormd hebben. Mis dit niet en meld je aan via
Locatiejijhuis@stichting-jij.nl.
We wensen je een hele fijne maand toe!
Liefs Anita, Jenske en Suzanne.

Help Stichting JIJ door jouw mening te geven
op Zorgkaart Nederland en Google. Bedankt!

SCA
ME!N

JIJ-Ideeënbusje
Ma. 15 november
Mokken stiften
Kookactiviteit
Wo. 17 november
Notitieboekje plakken
Jongereninloop
Kookactiviteit
I am precious training
Do. 18 november
Vogelvoer ornamenten
Kookactiviteit
Za. 20 november
Yoga
Zaterdag inloop

Zo. 21 november
Jongeren inloop
Ma. 22 november
Vogelvoer ornamenten
Kookactiviteit
Wo. 24 november
Mokken stiften
Jongeren inloop
Kookactiviteit
Do. 25 november
Sinterklaas dobbelspel
Kookactiviteit
Zo. 28 november
Jongeren inloop
Ma. 29 november
Notitieboekje plakken
Kookactiviteit

Het JIJ-Ideeënbusje: voor al
jouw opmerkingen, vragen
en/of behoeften!
Soms kan het voorkomen dat
je ergens tegenaan loopt in
het
JIJ-huis
of
ergens
behoefte aan hebt. Je kunt
dit dan (anoniem) aan ons
laten weten door een briefje
in het ideeënbusje te doen.
Je vindt deze 'brievenbus' in
de witte boekenkast in de
woonkamer van het JIJ-huis.
Ook als je ideetjes hebt ter
verbetering
van
onze
ondersteuning kan je dit via
het ideeënbusje aan ons
doorgeven.
Mocht je jouw opmerking, vraag of idee liever per mail
doorgeven? Dan kan dit natuurlijk ook. Stuur dan een
berichtje naar: annemieke.beijn@stichting-jij.nl.
Jouw mening wordt énorm gewaardeerd. Bedankt!

Informatiebijeenkomst voor naasten
Op 16 november van 19:30 tot 21:00 uur organiseren wij
een gratis online voorlichtings-bijeenkomst voor naasten
van mensen die (mogelijk) kampen met eetproblematiek.
De voorlichting wordt gegeven door iemand die zelf een
eetstoornis heeft gehad, samen met iemand die als naaste
een soortgelijke situatie heeft meegemaakt en hiermee
om heeft leren gaan.
Deelname is gratis ,
vooraf

inschrijven

is

noodzakelijk. Dit kan
via
info@stichting-jij.nl.
Meer informatie over
onze activiteiten voor
naasten
onze

vind

je

op

website:

www.stichting-jij.nl

Samen lunchen tijdens de virtuele inloop!
Twee keer per week wordt er bij Stichting JIJ de virtuele
inloop verzorgd. Op de dinsdag- en donderdagmiddag ben
jij van 12:30-14:30 van harte welkom om digitaal binnen te
lopen

voor

wat

gezelschap

of

een

praatje.

Je

hebt

misschien al gezien dat de tijden van de digitale inloop
enigszins zijn veranderd, dat klopt! Sinds 1 november
hebben we de start (en daarmee ook het einde) van de
virtuele inloop een half uurtje vervroegd, omdat we leden
graag de mogelijkheid willen geven om samen online te
lunchen.
Soms kan je het lastig vinden om in je eentje te eten, of
het juist lastig vinden om met anderen te eten. Je lunch
nemen in je eigen omgeving, maar met enkelen die zich
herkennen in jou, letterlijk op een beetje afstand kan
daarbij helpen om een eventueel stressvol gevoel te doen
verminderen. Wees welkom!
De virtuele inloop is te bezoeken via ZOOM. Heb je
ideeën wat er tijdens de virtuele inloop gedaan kan
worden? Of wil je een keer een spelletje spelen, puzzel
oplossen

of

bingo

spelen

laat

het

dan

via

locatiejijhuis@stichting-jij.nl weten dan kunnen we
dat organiseren.

Sinterklaas dobbelspel 25-11 tijdens de inloop
Jaja, het is echt waar! De goedheiligman
komt donderdag 25 november tijdens de
inloop wat cadeautjes en lekkers

brengen

tijdens een Sint dobbelspel! Geniet tijdens
de

inloop

van

gezelligheid

met

elkaar,

kruidnoten, warme chocolademelk of thee
natuurlijk ;-)
Voor de kleine presentjes zorgt de Sint, zou
je

je

wel

even

willen

opgeven

via

locatie@stichting-jij.nl zodat die oude baas
weet hoeveel hij in moet kopen? We zien je
dan!

Trainingen en workshops
I am Precious training
woensdag 3 en 17 november - deel 1 & 2 van 4.
Door

te

weinig

aanmeldingen

kon

de

eerder

geplande training helaas niet doorgaan. We zijn dan
ook heel erg blij te kunnen zeggen dat we deze
woensdagavond 3 november van start gaan! Je kunt
je echter nog steeds opgeven voor deze vierdelige
waardevolle training waarin je meer over jezelf en de
(functie van je) eetstoornis leert.
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 vier delen te volgen! Binnen deze
training

wordt

dramatherapie

er

gebruik

en

gemaakt

elementen

van

uit

de

schematherapie. Je gaat op een speelse manier
oefenen

om

meer

ruimte

tussen

jou

en

de

eetstoornis 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.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 3
november van 18:30 tot 21:00 in het JIJ huis en
aanmelden kan nog steeds via: locatie@stichtingjij.nl.

De

overige

data

van

deze

training

zijn:

Woensdagavond 17 november, 1 december en sluit af
op 15 december.

Japans thee-ritueel
zaterdag 13 november 11:00-13:00
In

deze

workshop

zal

uitleg

gegeven

worden over de Japanse theeceremonie.
Je leert hoe in de ceremonie filosofie en
praktijk samensmelten, in een kunstvorm
die exemplarisch is voor een cultuur van
schoonheid en aandacht. JIJ-lid Hanna zal
na de uitleg een demonstratie geven van
het ceremonieel zetten van een kom thee,
waarna jij zelf de mogelijkheid krijgt om
de materialen te hanteren en een echte
Japanse thee voor jezelf te maken.

CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS INLOOP
Vogelvoer ornamenten
Feed the birds! Hoe leuk zijn deze hangende
ornamenten, gemaakt van vogelvoer. Het weer
wordt namelijk weer wat frisser nu we in
november zitten en dat betekent ook dat onze
gevederde vrienden moeilijker aan hun eten
kunnen komen. Wij gaan ze daarom tijdens de
inloop een handje helpen. Met behulp van
dennenappels en koekvormpjes gaan wij ervoor
zorgen dat zij deze winter niets tekort hoeven te
komen. Hang de ornamenten op in je tuin of
balkon en je zult de vogeltjes zien genieten. Zorg
er wel voor dat ze hoog genoeg hangen, zodat
katten er minder makkelijk bij kunnen. En heb je
geen buitenruimte? Hang ze dan op in het park!
Succes gegarandeerd!

Mokken stiften
Deze maand gaan we tijdens de inloop ook aan de
slag met het stippen van mokken! Want hoe fijn is
het om een bakje koffie of thee te kunnen drinken
uit jouw unieke mok? Het stippen gaan we doen
met speciale porseleinstiften, die in allerlei leuke
kleurtjes te verkrijgen zijn! Je kunt hiermee jouw
favoriete kleurencombinatie aanbrengen op de
mok. Maar ook als je zwart-wit patronen mooier
vindt kun je hier je ei in kwijt. Laat je creativiteit
gaan of maak gebruik van fijne sjablonen die je
kunt aanbrengen om mooie figuren te stippen.
Zodra je klaar bent, bakken we de mok af
waardoor hij ook nog eens vaatwasser bestendig
is. Geniet daarom van het proces én warm je
daarna lekker op met een bakkie thee of koffie, uit
jouw eigen gemaakte porseleinen mok.

Notitieboekje plakken
Tot slot gaan we aan de slag met papier en lijm!
We gaan namelijk een notitieboekje mozaïeken.
En je kunt hierbij zelf bepalen op welke manier je
dit doet: door strakke patronen te maken of door
juist meer “old school” te mozaïeken. In ieder
geval is de keuze reuze. Gebruik het notitieboekje
daarna bijvoorbeeld als dagboek om je hart in te
luchten, of om bij te houden waar je dankbaar
voor bent. Of gebruik het boekje om je to-do’s in
te schrijven of om andere zaken in te plannen. It’s
up to you! Kom dus gezellig naar de inloop, pak
een boekje en wat vrolijk papier en plak er lustig
op los.

