
Stichting JIJStichting JIJ  
M A A N D B R I E F  M E IM A A N D B R I E F  M E I

AGENDA 

 
2 mei 

Reguliere inloop - Canvas 

Kookactiviteit 

4 mei 

Reguliere inloop - Onderzetters

Wandelen

 

5 mei

Gesloten i.v.m. Bevrijdingsdag

7 mei 

Reguliere inloop

Yoga en meditatie 

8 mei 

Jongereninloop - Knopen

9 mei

Reguliere inloop - Lucky stars

Kookactiviteit 

11 mei

Reguliere inloop  - Canvas

Kookactiviteit 

Jongereninloop: kaarten

12 mei 

Reguliere inloop  - Onderzetters

Kookactiviteit 

14 mei

Yoga 

15 mei 

Jongereninloop - Mixed media

16 mei

Selfcare ochtend 

Reguliere inloop - Onderzetters

Kookactiviteit 

18 mei 

Reguliere inloop - Lucky stars

Brownies bakken 

Kookactivteit

Jongereninloop - Knopen 

 

LIEVE JIJ,

Mei staat voor de deur en dat lekkere weer mag snel aanstalten gaan

maken, zodat de zon heerlijk door de ramen kan schijnen.

Gelukkig zijn er weer wat activiteiten te doen in het JIJ-huis en ben je

welkom om hieraan deel te nemen. Met een lekker kopje thee kun je mee

kletsen over alle dagelijkse dingen, creatief aan de slag of even tot rust

komen. 

Deze maand kun je onderzetters verven om ze een persoonlijke look te

geven. Zo heb je straks een eigen onderzetter waar je je glazen op kan

zetten. Ook kun je lucky stars vouwen, als je deze manier van origami

eenmaal door hebt kun je alle kanten op. Als laatste is een activiteit terug

van weggeweest, namelijk borduren op canvas. Ga aan de slag met naald

en draad en wie weet heb je straks een gepersonaliseerd canvas aan je

muur hangen. 

                    

Op woensdag 4 mei is het Dodenherdenking en wijken onze openingstijden

af. De inloop zal op deze dag zijn van 12:30 tot 16:00. De kookactiviteit zal

komen te vervallen. De dag daarna, donderdag 5 mei is het JIJ-huis

vanwege Bevrijdingsdag gesloten. En ook op Hemelvaart, wat valt op

donderdag 26 mei zal het JIJ-huis niet open zijn. 

Zoals gewoonlijk zijn we twee keer deze maand open op de zaterdag. Op

zaterdag 7 mei en zaterdag 21 mei ben je vanaf 11:00 tot 15:30 welkom in

het JIJ-huis. 

Ook zijn de yoga lessen van de partij deze maand. Op zaterdag 7 mei en

zaterdag 21 mei verzorgt Anna de yoga en Meditatie vanaf 10:30 tot 12:00.

Ruth geeft haar yoga les op zaterdag 14 mei en zaterdag 28 mei ook

vanaf 10:30 tot 12:00.

Woensdag 4 mei kun je gezellig mee wandelen met Annemieke, Saskia en

Marian. Deze keer wandel je mee door het Kralingse bos. De wandeling start

om 13:30 en zal duren tot 15:30. 



19 mei

Reguliere inloop - Canvas 

Kookactiviteit 

21 mei

Reguliere inloop 

Yoga en meditatie 

22 mei 

Jongereninloop - Knopen

23 mei

Reguliere inloop - Canvas

Kookactiviteit 

25 mei

Reguliere inloop - Onderzetters

Kookactiviteit 

Jongereninloop - Kaarten

26 mei 

JIJ-huis gesloten i.v.m.

Hemelvaart

28 mei

Yoga 

29 mei 

Jongereninloop - Mixed media

30 mei 

Reguliere inloop - Onderzetters

Kookactiviteit

ACTIVITEITEN, WORKSHOPS,TRAININGEN 

VOORAF AANMELDEN 
Deze activiteiten zijn voor 17+

YOGA 

Op maandagochtend  16 mei kun je samen met Sylvia en Anita een

selfcare ochtend bijwonen van 10:30 tot 12:30. Tijdens deze ochtend kun je

even heerlijk tot rust komen met een kop thee en rustige muziek. En dat

terwijl we even wat tijd aan onszelf besteden met wat nagellak en

eventueel ook wat make-up.  

Op woensdagmiddag 18 mei gaan we tijdens de inloop met elkaar

bakken. En deze keer gaan we aan de slag met het maken van brownies

waar je ook na het bakken van kan genieten met een kopje thee.

We wensen je een hele fijne maand toe. 

Liefs, 

Anita 

Deze maand een stukje geschiedenis van

Yoga. Hoe Yoga precies is ontstaan, is nog

steeds niet helemaal duidelijk. Wat we wel

kunnen zeggen is dat Yoga al eeuwen oud is

en stamt uit het verre oosten, namelijk India.

De eerste bekende Yogi was een filosoof uit

India genaamd Patanjali. Met als basis

wijsheden uit het Hindoeïsme, schreef hij

zo’n 200 jaar na Christus zijn richtlijnen voor 

het leven op in de Yoga Sutra’s. 

De moderne variant van Yoga hebben we echter te danken aan

twee andere personen. Zo richtte Swami Sivananda in India veel

Yogascholen op, waarna Parahamsa Yogandanda de filosofie over

de hele wereld bekend maakt. Daarnaast opende hij de eerste

Yogaschool in Californië. In Nederland heeft Yoga echter pas veel

later zijn intrede gemaakt, namelijk in het begin van de twintigste

eeuw. Zo opende de eerste Yogaschool in 1922 in Amsterdam aan

de prinsengracht.

Ook in het JIJ-huis is er yoga. Iedere zaterdag van 10:30 tot 12:00

kun je even tot je jezelf komen bij onze eigen yoga docenten. 

Aanmelden voor de yoga kan via locatiejijhuis@stichting-ji.nl.



WANDELEN

SELFCARE OCHTEND

Soms nemen we te weinig tijd om onszelf wat liefde en aandacht te

geven. In het drukke leven vergeten we vaak deze momenten echt te

pakken en van te genieten. 

Op maandag 16 mei ben je van 10.30 tot 12.30 welkom in ons JIJ-

huis om heerlijk tijd voor jezelf te nemen. We geven je tijdens deze

ochtend de mogelijkheid om je nagels te laten verzorgen, een

heerlijk maskertje te nemen waarbij iedereen gezellig kan kletsen en 

Op woensdag 4 mei kun je gezellig mee wandelen met Annemieke,

Saskia en Marian. Deze keer vindt de wandeling plaats in het Kralingse

bos. De wandeling begint om 13:30 en zal afgelopen zijn om 15:30.

Tijdens deze wandeling kun je even een zijn met de natuur. Een gesprek

of even in stilte wandelen, het mag allemaal. Voordat we starten ben je

van harte welkom om samen te lunchen in het JIJ-huis. Wil jij ook mee

wandelen? Aanmelden kan via locatiejijhuis@stichting-ji.nl.

met verzorgde handen, nagels en gezicht naar huis gaat. 

Tijdens de workshop word je compleet ontzorgd. Wij zorgen voor alle materialen en ook zal er een

lekker kopje koffie/thee met iets lekkers aanwezig zijn voor wie wil. Muziekje op de achtergrond,

kortom een relaxte ochtend waarbij je kan ontspannen en hopelijk met een relaxt gevoel naar huis

gaat of langer blijft voor de inloop. Mocht je ook wat make-up willen doen gedurende deze

ochtend? Neem dit dan wegens hygiënische redenen zelf mee.

Kom je ook? Aanmelden kan via locatiejijhuis@stichting-ji.nl. We zien je graag!

BAKKEN - BROWNIES 

Sinds een tijdje kun je een keer in de maand bakken in het JIJ-huis. Ook

deze maand kun je tijdens de inloop met elkaar bakken. Dit keer gaan

we aan de slag met het maken van brownies. 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, weet dat alles goed is. 

Wie weet komen er heerlijke brownies uit de oven die we kunnen

proeven nadat ze zijn afgekoeld. 

Mee bakken kan op woensdag 18 mei tijdens de inloop. Aanmelden is

niet nodig. 

DATA JIJ-HUIS GESLOTEN

In mei zijn er een aantal dagen die afwijken van onze gewoonlijke

openingstijden. Op woensdag 4 mei is het Dodenherdenking en

wijken onze openingstijden af. De inloop zal op deze dag van 12:30

tot 16:00 zijn. De kookactiviteit zal komen te vervallen. De dag

daarna, donderdag 5 mei is het JIJ-huis vanwege Bevrijdingsdag

gesloten. En op donderdag 26 mei zal het JIJ-huis niet open zijn,

dit is i.v.m. Hemelvaartsdag. Je bent van harte welkom op de dagen

dat het JIJ-huis open is. 



CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS INLOOP

Deze activiteiten zijn voor 17+

ONDERZETTERS

CANVAS BORDUREN

LUCKY STARS

Waarschijnlijk heb je ze zelf ook in huis, onderzetters. Ik heb zelf

onderzetters in de vorm van een LP op mijn bureautafel liggen. En laats in

de winkel zag ik houten onderzetters. Toen bedacht ik dat ik hiermee vast

wel iets leuks kon creëren. Nu kan jij ook aan de slag met houten

vierkante of ronde onderzetters. Je kan ze beschilderen met mooie

tekeningen en je creatieve geest de vrije loop laten gaan. 

En wie weet heb je straks een mooie gepersonaliseerde onderzetter waar

je je beker of glas op kan zetten. 

Soms is het tijd om een activiteit terug te toveren en deze keer brengen we

het borduren op canvas weer nieuw leven in. 

Canvas wordt al honderden jaren gebruikt voor schilderijen en schermen.

Een van de oudste nog bestaande schilderijen op zo'n canvas doek dateert

uit de 15e eeuw. Meeste van ons gebruiken deze doeken om te schilderen.

Maar deze keer brengen we niet alleen een likje verf op dit canvas aan, we

gaan er ook op borduren. Het lijkt ingewikkeld, maar dat valt mee. Met een

voorbeeld en wat naald en draad kom je al een heel eind. 

Je kan het zelf zo uitdagend maken als je wilt, door te kiezen voor

verschillende kleuren vormen op het canvas te maken. Of gebruik te maken

van allerlei kleuren draad. Het eenvoudiger houden kan natuurlijk ook. 

Het is in ieder geval een activiteit waar je alle kanten mee op kan. 

Wellicht heb je ze vroeger wel eens voorbij zien komen. Toen ik ze voorbij

zag komen aantal jaar terug dacht ik dat het heel ingewikkeld zou zijn en

heb ik het nooit geprobeerd, tot laatst. 

Lucky stars is een manier van origami uit Japan. Je vouwt met een strookje

papier een 5 hoek en creëert zo een sterretje. En het verhaal gaat dat het

aantal sterren dat je aan iemand geeft, staat voor hoeveel geluk je iemand

toewenst. Zo staat 1 ster voor: jij bent de enige. Wens je iemand een jaar

voor geluk toe door het vouwen van 365 sterren. En voor de echte

fanatiekelingen onder ons. 1314 sterren staat voor eeuwige liefde. 

Van deze lucky stars kun je ook slingers maken, of je kunt ze natuurlijk ook cadeau geven. Als je ze in

een mooi potje doet zijn ze enorm geschikt als handgemaakt cadeautje waar veel werk en aandacht

in verborgen zit. 



ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN 

Deze activiteiten zijn voor 14 t/m 17 jaar

KNOPEN

KAARTEN MAKEN

MIXED MEDIA 

Misschien ken je deze vriendschapsarmbandjes van vroeger nog wel? Met

deze activiteit doen we even een stap terug in de tijd en kan je leren

knopen. Met verschillende patronen kun je namelijk harstikke leuke

armbandjes maken om zelf te dragen als het weer wat warmer wordt, maar

ze zijn ook leuk om als cadeautje weg te geven aan iemand anders Je kunt

aan de slag met verschillende kleuren touw en hoe ingewikkeld je het wil,

mag je zelf bepalen. Met het knopen van een armbandje kan je in ieder

geval even je gedachten verzetten en met je handen bezig zijn.

Soms vind ik het jammer dat wij mensen minder kaarten sturen. Een

van de dingen die ik vroeger regelmatig deed was kaarten sturen.

Deze kaarten maakte ik dan ook geregeld zelf. Dan zocht ik een

mooie quote op of ging ik Pinterest door naar een leuke tekening die

ook wat sporen van humor had. Tijdens de jongereninloop kan je aan

de slag met kaarten en het opleuken hiervan. Alles mag en je bent

vrij om je eigen creatie te maken. Wie ga jij een leuke zelfgemaakte

kaart sturen? 

Wellicht een vriend of vriendin die een extra duwtje in de rug kan gebruiken? Een kaart sturen naar

iemand is nooit verkeerd. 

Mixed media is een heel breed begrip. Het is het maken van een

project waarbij diverse materialen (media) door elkaar worden

gebruikt (mixed). Zo zie je vaak art journals (kunstdagboeken),

canvas doeken of borden waarop een ondergrond wordt gemaakt

met inkt. Daaroverheen wordt er gestempeld en gewerkt met

sjablonen. Met een gelpen of posca-marker worden er dan nog

doodles of tekeningen toegevoegd en uiteindelijk kan er een quote

of tekst worden bij geplakt. 

De finishing touch geef je met glitters, drops of stickers. Op deze manier maak je gebruik van vele

verschillende materialen met ieder hun eigen eigenschappen. Je kan ook hiermee weer alle kanten

op! 


