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M A A N D B R I E F  J U N IM A A N D B R I E F  J U N I

AGENDA 

 
1 juni  

Reguliere inloop - macramé

Kookactiviteit 

Jongeren inloop - slaapmasker

2 juni

Reguliere inloop - spelkaarten

Virtuele inloop 

Kookactiviteit 

 

4 juni 

Yoga en meditatie met Anna

Reguliere inloop 

5 juni 

Jongeren inloop - wandelen 

6 juni 

Gesloten i.v.m. Tweede

Pinksterdag

7 juni 

Virtuele inloop 

8 juni

Reguliere inloop - kaarten maken

Wandelen - Biesbosch

Jongeren inloop - slaapmasker

Kookactiviteit 

Naasten workshop 

9 juni

Reguliere inloop - macramé

Virtuele inloop 

Kookactiviteit 

11 juni

Yoga met Ruth 

12 juni

Jongeren inloop - boekenlegger

13 juni  

Reguliere inloop - macramé

Bakken - bananenbrood 

Kookactiviteit 

14 juni 

Virtuele inloop 

LIEVE JIJ,

Juni is aangebroken en dat betekent dat we op de helft van het jaar zitten.

Soms lijken de maanden voorbij te vliegen. Vergeet deze maand geen

mooie momenten voor jezelf te creëren en lief voor jezelf te zijn. Weet dat

je welkom bent om in het JIJ-huis even tot rust te komen, in welke vorm dan

ook. Deze maand kun je aan de slag met het maken van plantenhangers

doormiddel van macramé, zo krijgt je plantje een mooie plek in je kamer. Je

kunt ook schilderen op speelkaarten, wat even wat anders is dan op een

canvas. Verder kun je kaarten maken om bijv. naar iemand te versturen en

deze persoon wat extra liefde te geven. 

Op zaterdag 4 juni  is het JIJ-huis geopend van 11:00 tot 15:30. Wegens de

open dag op zaterdag 18 juni is het JIJ-huis alleen op 4 juni zaterdag

geopend.

Daarnaast is het op 6 juni Tweede Pinksterdag dat betekent dat het JIJ-

huis gesloten is. Je bent natuurlijk van harte welkom op de dagen dat we

open zijn. 

Zaterdag 4 juni geeft Anna haar yoga en meditatie in het JIJ-huis. Ruth is

er op zaterdag 11 juni om je van een fijne yoga sessie te voorzien. De yoga

is van 10:30 tot 12:00. 

Woensdag 8 juni kun je gezellig mee wandelen met Annemieke en Saskia.

Deze keer kun je mee naar het Nationale park de Biesbosch. De wandeling

start om 10:30 en je vertrekt vanaf het JIJ-huis. Rond 13:00 zijn we terug en

kun je als je dat wilt aansluiten bij de inloop. Lijkt dit je leuk? Je kunt je

aanmelden via locatiejijhuis@stichting-jij.nl. 

Op 8 juni  is er van 19:30 tot 21:00 een naasten workshop. Deelnemen aan

de naasten workshop is gratis. Tijdens de workshop worden praktische tips

en handvaten aan naasten uitgereikt door twee ervaringsdeskundigen.

Inschrijven is verplicht en kan via info@stichting-jij.nl. 

Maandag 13 juni ben je welkom in het JIJ-huis om samen bananenbrood te

maken. We gaan tijdens de inloop hiermee aan de slag en als je wilt kun je

genieten van een stukje bananenbrood bij de thee. 

mailto:locatiejijhuis@stichting-jij.nl
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15 juni 

Reguliere inloop - spelkaarten

Jongeren inloop - geurzakje 

Kookactiviteit 

16 juni 

Reguliere inloop - kaarten maken

Virtuele inloop 

Kookactiviteit 

18 juni

Open dag in het JIJ-huis 

19 juni 

Jongeren inloop - wandelen

20 juni 

Reguliere inloop - kaarten maken

Kookactiviteit 

21 juni

Virtuele inloop 

22 juni 

Reguliere inloop - macramé

Jongeren inloop - slaapmasker

Kookactiviteit 

23 juni

Reguliere inloop - spelkaarten

Virtuele inloop 

Kookactiviteit 

25 juni 

Workshop - onderbewustzijn

26 juni

Jongeren inloop - geurzakje

27 juni

Reguliere inloop - spelkaarten

Kookactiviteit

Training - The work

28 juni

Virtuele inloop 

29 juni

Reguliere inloop - kaarten maken

Jongereninloop - beokenlegger

Kookactiviteit 

30 juni

Reguliere inloop - macramé

Virtuele inloop

Kookactiviteit

BELANGRIJKE DATA 

Als naaste van iemand die kampt met

eetproblematiek kom je soms voor lastige situaties te

staan. Daarom staat Stichting JIJ ook graag voor hen

klaar. Zo kan je als ouder, zus/broer, partner, familie

of vriend(in) aanschuiven bij de gratis online

workshop op woensdag 8 juni van 19:30 tot 21:00.

Beide bijeenkomsten worden begeleid door twee

ervaringsdeskundigen. 

NAASTEN - WORKSHOP

Er zal naast het uitreiken van praktische tips en adviesruimte zijn voor

eigen inbreng en het uitwisselen van ervaringen. 

Meer weten of inschrijven? Bekijk dan het filmpje op onze website of

neem contact op via: info@stichting-jij.nl.

OPEN DAG
Op zaterdag 18 juni opent het JIJ-huis van 10:00

tot 14:00 zijn deuren tijdens de open dag. Op

deze dag kunnen mensen een rondleiding,

informatie en advies krijgen. Zo kunnen ze een

beeld krijgen van het aanbod van Stichting JIJ en

of dit mogelijk bij hen past. Tijdens de open dag

zal er een boekpresentatie van Carmen Kweekel 

Zaterdag 18 juni  is er een open dag in het JIJ-huis. Op deze dag kunnen

mensen een kijkje nemen en een rondleiding krijgen. Ook is er ruimte voor

vragen en advies. Zo zijn er activiteiten en kan iemand kijken of het JIJ-huis

wellicht iets voor hen kan betekenen in hun herstel. De open dag is van

10:00 tot 14:00. 

Op zaterdag 25 juni is er van 13:00 tot 14:00 een workshop van Cynthia.

De workshop gaat over hoe je bewuster om kan gaan met je

onderbewustzijn. Door middel van uitleg en oefeningen wil ze

bewustwording creëren op het gebied van onze gedachten en ons

onderbewustzijn. Wil JIJ dit niet missen? Aanmelden kan via

locatiejijhuis@stichting-jij.nl

Onze vrijwilliger Sabine Raatschen heeft zich al een aantal jaar verdiept in

de The Work een methode van Byron Katie. Sabine geeft op maandag 27

juni een training waarin ze uitleg gaat geven over deze methode. De

training start om 19:30 en zal duren tot 21:00. Wil JIJ hierbij zijn? Je kunt je

aanmelden via locatiejijhuis@stichting-jij.nl.

zijn en een workshop kaarsen draaien. Mocht jij iemand kennen voor wie

Stichting JIJ ook een mooie plek kan zijn? Ze zijn welkom op 18 juni! 

mailto:locatiejijhuis@stichting-jij.nl


Mocht je onverwachts niet kunnen deelnemen aan de yoga, dan kun je dit doorgeven aan de

coördinator activiteiten; Anita la Grand. Bereiken kan via de mail;  anita.lagrand@stichting-

jij.nl of via de app; 0633346255 

Deze maand kun je in het JIJ-huis yoga volgen. Dit kan op

zaterdag 4 juni en op zaterdag 11 juni. De yoga is van 10:30 tot

12:00. 

We kunnen in het weekend niet altijd op de locatie JIJ-huis mail

kijken. We willen je daarom vragen om je voor vrijdag 16:00 aan

en/of aan te melden. Zo kunnen we Ruth en Anna op tijd

doorgeven hoeveel mensen er bij de yoga aanwezig zijn. 

YOGA 

Deze activiteiten zijn voor 17+

ACTIVITEITEN, WORKSHOPS,TRAININGEN 

VOORAF AANMELDEN 

Op woensdag 8 juni kun je met Annemieke en Saskia mee

wandelen in het Nationale park de Biesbosch. We vertrekken om

10:30 vanaf het JIJ-huis en gaan dan richting de Biesbosch waar

de wandeling begint. Tijdens de wandeling kun je gezellig kletsen

of in stilte genieten van de natuur en even je gedachten loslaten.

Als je het leuk vind om mee te wandelen kun je aanmelden via

locatiejijhuis@stichting-jij.nl. Neem wat drinken mee voor

onderweg of als je wilt kun je ook een tussendoortje en/of lunch

WANDELEN

meenemen voor tijdens het wandelen. Rond 13:00 met eventuele uitloop tot 13:30 , zullen we

weer terug zijn het JIJ-huis. Je kan dan als je dit wilt nog even lunchen en/of aansluiten bij de

inloop. 

BAKKEN - BANANENBROOD

Deze maand gaan we tijdens de inloop met elkaar bakken. Dit

keer gaan we aan de slag met het maken van bananenboord. Wie

het leuk vind om mee te helpen is bij deze uitgenodigd. Voor wie

alleen wil kijken en mee kletsen onder het genot van een kopje

thee, is ook van harte welkom. Als we klaar zijn kun je genieten

van een stuk bananenbrood of een stukje meenemen naar huis.

Alles is hierbij goed. Mee bakken kan op maandag 13 juni tijdens

de inloop. Aanmelden is niet nodig. 

mailto:locatiejijhuis@stichting-jij.nl


onderbewustzijn. Je krijgt theorie over het onderbewustzijn en hoe verschillende emoties hier tot stand

komen. Er zijn verschillende oefeningen die visueel gericht zijn en ook gericht zijn op je ademhaling.

Zo hoopt Cynthia je meer bewustzijn te laten creëren op het gebied van je onderbewustzijn en je

gedachten. Zelfliefde en dankbaarheid zijn ook thema’s die aanbod zullen komen tijdens deze

training. Je bent van harte welkom tijdens deze training. Hij zal plaatsvinden in het JIJ-huis van 13:00

tot 14:00.Ben JIJ er ook bij? Aanmelden kan via locatiejijhuis@stichting-jij.nl.

Op zaterdag 25 juni geeft Cynthia een training over het onder-

bewustzijn. Cynthia is een holistische gezondheidscoach die vroeger

vrij onzeker was over zichzelf en heel veel aan het nadenken was

over al haar onzekerheden. Ze heeft door de jaren geleerd hoe ze

meer rust en balans kan creëren in haar leven, door simpelweg haar

“mindset” te veranderen. Tijdens deze training kun je zien hoeveel

impact jouw gedachten op je gemoedstoestand kunnen hebben en

hoe je deze kan ombuigen naar positieve gedachten. Tijdens deze

training ga je aan de slag om bewuster te worden van het

TRAINING - THE WORK

The Work van Byron Katie is een methode die kan helpen gedachtes

die je belasten te identificeren, te onderzoeken en je zo te helpen

weer meer rust en verbinding met jezelf te vinden. Byron werd

ernstig depressief toen zij in de dertig was. Gedurende een periode

van tien jaar nam haar depressie alsmaar toe en Katie was zelden

instaat haar slaapkamer te verlaten. Katie zag dat ze leed wanneer

ze haar gedachten geloofde en niet leed wanneer ze haar

gedachten niet geloofde. Wat de oorzaak was van haar depressie,

lag niet in de wereld om haar heen, maar in wat zij geloofde over

de wereld om haar heen. Ze zag dat onze poging om geluk te

vinden omgekeerd werkte. In plaats van hopeloos te proberen de

wereld aan te passen aan onze gedachten over hoe het ‘zou

moeten’ zijn, kunnen we deze gedachten onderzoeken. 

En door de realiteit te aanvaarden zoals deze is. Onze vrijwilliger Sabine Raatschen heeft zich al een

aantal jaar verdiept in deze methode en geeft op maandag 27 juni een training waarin ze uitleg

gaat geven over deze methode en hoe je deze zou kunnen toepassen in je dagelijks leven. De training

start om 19:30 en zal duren tot 21:00.Je kunt je aanmelden via locatiejijhuis@stichting-jij.nl.

WORKSHOP - ONDERBEWUSTZIJN

CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS INLOOP

Deze activiteiten zijn voor 17+

MACRAME PLANTENHANGERS
Macramé is een handwerktechniek waardoor je doormiddel van knopen,

die je met de hand legt, een patroon krijgt. Je kunt het zo gek niet

bedenken of het is wel te macrameeën. Denk aan tassen,

plantenhangers, omslagdoeken, wanddecoraties, dromenvangers,

armbandjes en zelfs teenslippers.

Oefen tijdens de inloop met speciaal katoenen macramé draad in

verschillende diktes en kleuren en

ga aan de slag met de makkelijke- en moeilijkere soorten knopen om zo

tot een mooie planthanger te komen.

mailto:locatiejijhuis@stichting-jij.nl


KAARTEN MAKEN

SPELKAARTEN BESCHILDEREN

Ik ken weinig mensen die nog kaarten sturen, ik merk zelf dat ik het veel

minder doe in vergelijking met vroeger. Toch vind ik het heel leuk om zelf

een kaart te maken en naar iemand op te sturen. Vaak neem ik hier geen

tijd voor. Als ik zelf een zelfgemaakte kaart in de bus ontvang dan weet ik

weer hoe leuk het is om dit zelf voor een ander te doen. Deze maand kan

je met kartonnen kaarten en eventueel ander soort papier kaarten maken.

Hierbij kun je veel kanten op! Je kan tekenen, schilderen, maar ook gebruik

maken van handlettering. 

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN 
Deze activiteiten zijn voor 14 t/m 17 jaar

GEURZAKJE

Geurzakjes komen oorspronkelijk uit China en werden vroeger o.a. gebruikt

om insecten mee afte weren. Later werd het een liefdessymbool. Er bestaan

ook geurzakjes die je bijvoorbeeld in je kledingkast kan leggen, om zo je

kleding van een frisse geur te voorzien. Deze maand gaan wij onszelf wat

liefde geven. Want zelfliefde is enorm belangrijk. Daarom gaan we aan de

slag met het maken van een geurzakje gevuld met lavendel. Zo heb je alvast

een cadeautje aan jezelf. Lavendel is een geurend kruid en deze staat erom

bekend om te helpen met ontspannen. Ook zou het een bijdrage kunnen

leveren aan het in slaap komen.

We kennen allemaal de speelkaarten wel en had zelf nooit gedacht dat ik

hier ook iets anders mee kon doen. Tijdens de zoveelste corona lockdown,

scrolde ik op TikTok en kwam ik een filmpjes tegen waar mensen

speelkaarten gingen beschilderen. Zo zag ik mensen die de kaarten

omtoverde tot Disney kaarten of andere bekende figureren. Het is een

ontspannende activiteit waarbij je even je zinnen kan verzetten tijdens het

drinken van een kopje thee. 

BOEKENLEGGER
Als je deze maand naar de inloop komt, dan heb je de

mogelijkheid om aan de slag te gaan met karton en wol! We gaan

namelijk weven, en dat doen we op ons eigengemaakte

weefgetouw! En met dit weefgetouw gaan we een boekenlegger

maken. Het proces van weven is een erg ontspannende bezigheid,

wat je perfect kunt doen onder het genot van een bakje thee en

een praatje onderling. De boekenlegger kun je zelf helemaal

vormgeven. Ga je voor één kleur? 

Of kies je er meerdere uit en ga je voor een patroontje? It’s all up to you! Neem er gewoon lekker

de tijd voor als je naar de inloop komt, en merk hoe meditatief het weven bijna kan zijn.



SLAAPMASKER
De zomertijd is weer ingegaan, wat betekent dat het ook later

donker gaat worden. Gelukkig hebben wij hier een oplossing voor,

waar we deze maand tijdens de inloop mee aan de slag gaan. We

gaan namelijk ons eigen slaapmasker maken! We gaan werken me

stofjes en naald en draad. Je kan hierdoor helemaal zelf bepalen

hoe je slaapmaskertje eruit komt te zien. Ook kun je ervoor kiezen

om hem te decoreren, met bijvoorbeeld een gezichtje en oortjes,

zoals je dat soms wel ziet bij slaapmaskers die je in de winkel kunt

kopen.

Wandel op 5 juni of 19 juni mee en maak je hoofd leeg tijdens een

rondje in het Kralingse bos. Je mag er zelf voor kiezen of je in

gesprek gaat of liever lekker in stilte wil wandelen. Voel hierbij zelf

waar jij behoefte aan hebt! De wandeling start vanaf het JIJ-huis en

begint om 10:30 en duurt tot 12:00.

WANDELEN


