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AGENDA 

 
2 juli 
Reguliere inloop 
Yoga en meditatie 

3 juli
Jongeren inloop - Bloempotje

4 juli
Reguliere inloop - Kaarsen 
Kookactiviteit 

5 juli
Virtuele inloop 

6 juli 
Reguliere inloop - Lp's 
Jongeren inloop - Lampje 
Kookactiviteit 

7 juli
Reguliere inloop - Schaaltje
Kookactiviteit 
Virtuele inloop
ZOOM sessie met Shannon 

10 juli
Jongeren inloop -  Lucky stars

11 juli 
Reguliere inloop - Lp's 
Bakken - Rockyroad 
Kookactiviteit 

12 juli
Virtuele inloop 

13 juli
Reguliere inloop - Schaaltje
Jongeren inloop - Bloempotje
Kookactiviteit 

14 juli
Reguliere inloop - Kaarsen 
Virtuele inloop
Kookactiviteit 

15 juli 
Training ademhaling 

 

LIEVE JIJ,
Juli staat alweer voor de deur en dat betekent dat ook de zomer is
aangebroken. We hebben al kunnen genieten van zomerse temperaturen.
Maar het weer in Nederland blijft natuurlijk wispelturig. 
Deze maand zijn er weer verschillende activiteiten te doen in het JIJ-huis. Zo
kun je kaarsen draaien. Dit was eerder een workshop, maar nu is het even
omgetoverd  tot een activiteit die je op je eigen gemak tijdens de inloop
kan doen. Verder kun je lp's beschilderen en zelf aan de slag met klei,
hiervan gaan we schaaltjes maken. Hiermee kan je alle kanten op en je
creativiteit los laten gaan! 

Op zaterdag 2 juli en zaterdag 16 juli  is het JIJ-huis geopend van 11:00 tot
15:30. 

Deze maand zal Anna haar yoga en meditatie lesjes geven in het JIJ-huis.
Ruth is er even lekker tussenuit. De yoga is op zaterdag 2, 16 en 23 juli en
zal starten van 10:30 tot 12:00. 

Donderdag 7 juli is er een ZOOM sessie met Shannon. Deze is van 19:00
tot 20:00. Hierbij kunnen thema's besproken worden en vragen beantwoord
worden rondom eetstoornisherstel. Aanmelden kan via info@stichting-
jij.nl.

Maandag 11 juli staat er weer een bakrecept op de planning. Beter gezegd
een no bake recept. We gaan in het JIJ-huis Rocky Road maken. Je bent vrij
om hieraan deel te nemen tijdens te inloop. Alles is oké. 

Op vrijdag 15 juli is er een training over ademhaling samen met JIJ-er
Marlous. Ze geeft een meditatie en ademsessie over hoe je door middel van
je ademhaling aan de slag kan gaan met belemmerende gevoelens. De
training is van 19:00 tot 21:00. Wil JIJ dit niet missen? Aanmelden kan via
locatiejijhuis@stichting-jij.nl

Donderdag 21 juli zal Nena, bekend van het boek 'Alle jaargetijden in mij'
een workshop komen geven tijdens de inloop. Tijdens deze workshop zal ze
wat over haar herstel delen en samen met je aan de slag gaan om helpende
mantra's te bedenken. De workshop zal starten om 13:30. Je bent van harte
welkom. Aanmelden kan via locatiejijhuis@stichting-jij.nl



16 juli 
Reguliere inloop 
Yoga en meditatie 

17 juli 
Jongeren inloop - Wandelen 

18 juli 
Reguliere inloop - Schaaltje
Kookactiviteit 

19 juli 
Virtuele inloop 

20 juli  
Reguliere inloop - Kaarsen 
Jongeren inloop - Lucky stars 
Kookactiviteit 

21 juli 
Reguliere inloop - Lp's
Virtuele inloop 
Workshop met Nena 
Kookactiviteit 

23 juli
Yoga en meditatie 

24 juli 
Jongeren inloop - Bloempotje

25 juli
Reguliere inloop - Kaarsen 
Kookactiviteit

26 juli 
Virtuele inloop 

27 juli 
Reguliere inloop - Lp's 
Jongereninloop - Lampje
Wandelen - Bruggenloop 
Kookactiviteit 

28 juli 
Reguliere inloop - Schaaltje
Virtuele inloop
Kookactiviteit

31 juli  
Jongeren inloop - Wandelen 

BELANGRIJKE DATA 

Op donderdag 7 juli verzorgt Shannon Blezer tussen
19:00 en 20:00 uur een gratis ZOOM sessie voor
Stichting JIJ. Shannon is bekend van het boek 'mijn
eetstoornis en ik' en wil graag tijdens deze
kleinschalige avond met jullie in gesprek gaan over
onderwerpen die jullie van te voren kunnen insturen.
Deelname is enkel voor mensen die zelf problemen
ervaren rondom het eten (geen naasten). Ook als je 

ZOOMSESSIE MET SHANNON

graag wilt luisteren (zonder camera) of een gedeelte aanwezig kunt zijn, ben
je van harte welkom. Om je aan te melden kun je een mailtje sturen naar
info@stichting-jij.nl. Je ontvangt dan een bevestiging en link. Ook als je
vragen hebt of thema's die je graag tijdens deze avond wilt inbrengen, dan
mag je dit per mail aan ons laten weten. Je bent van harte welkom en we zien
jou graag

Op woensdag 27 juli gaan we een bruggenloop doen. Op deze ochtend
kun je een mooie wandeling maken met Saskia, Marian en Anita. We
lopen via de maas en zien hierbij de mooie stukjes van Rotterdam. De
wandeling start om 10:30 en we zullen rond 12:30 weer in het JIJ-huis zijn.
Aanmelden kan via locatiejijhuis@stichting-jij.nl 

We wensen je een hele fijne maand toe. 

Liefs, Anita 

ACTIVITEITEN, WORKSHOPS,TRAININGEN 
VOORAF AANMELDEN 
Deze activiteiten zijn voor 17+

YOGA 
Deze maand kun je in het JIJ-huis yoga volgen.

Dit kan op zaterdag 2 juli, zaterdag 16 juli en

zaterdag 23 juli. De yoga wordt gegeven door

Anna en zal plaatsvinden 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 Anna op tijd doorgeven

hoeveel mensen er bij de yoga aanwezig zijn. 
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 



BAKKEN - ROCKY ROAD
Deze maand gaan we tijdens de inloop met elkaar bakken. Dit keer
gaan we aan de slag met het maken van Rocky Road. 
Dit is een no bake recept waarbij je doormiddel van chocolade
lekkere tussendoortjes kan maken. Wat je erin doet mag je zelf
bepalen. 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 

Ademwerk 
Op vrijdag 15 juli geeft JIJ-er Marlous van Brugge een training in het JIJ-huis
over ademhaling. Deze start om 19:00 en eindigt rond 21:00. 
'Ademwerk heeft mij heel veel gebracht en daarom geef ik graag een
training bij Stichting JIJ. Bij dit ademwerk gaat het er vooral om je bewust te
worden van weggedrukte gevoelens en emoties, om liefdevol naar jezelf te
kijken en te voelen wat je nodig hebt. Om ongewenste gevoelens en emoties
en bijbehorende gedachten te onderdrukken, creëer je spanning in je lijf. Je
ademhaling gaat daar omheen waar je niet naartoe wilt ademen. Doordat je
daar nu wel naartoe gaat ademen, komt er spanning los, fysiek en mentaal.
Als je je goed kunt overgeven tijdens een ademsessie, laat je je 

belemmerende gevoelens en emoties los en transformeer je ze tot een gevoel van vrijheid. Het kan je
een euforisch en liefdevol gevoel geven. Dit is een kennismaking, maar kan al diep werken. Als je dit
met regelmaat doet leer je je belemmerende patronen sneller te doorzien en te transformeren. Je kan
er meer over lezen op www.VolopAdem.nl.
Het is een uitgelezen kans om gratis mee te doen. Normaal kost een groepsworkshop rond de €45. 
Lieve groet, Marloes van Brugge. " 

Wil JIJ dit ook niet missen meld je dan aan via locatiejijhuis@stichting-jij.nl. Voor deze bijeenkomst
is het belangrijk om niet vlak van te voren te eten. 

AAN DE SLAG MET MANTRA'S 

Donderdag 21 juli zal Nena om 13:30 een workshop komen geven in het JIJ-
huis. Nena is bekend van het boek Alle jaargetijden in mij. Op Instagram
deelt ze kwetsbaar haar herstel en inspireert en motiveert ze andere in hun
eetstoornis herstel. 
"Hey lieve jij, op donderdag 21 juli mag ik een workshop komen verzorgen
voor Stichting JIJ. Ik heb er ontzettend veel zin in! Tijdens mijn workshop
hoop ik je te kunnen inspireren aan de hand van mijn herstelverhaal, is er
ruimte voor vragen en gaan we creatief aan de slag met mantra’s en andere
tips die je kunnen helpen in jouw herstel. Ik wil je zeggen dat je onwijs sterk
bent en herstel echt mogelijk is. Je bezit de kracht om dit te overwinnen, 

maar je hoeft het niet alleen te doen. Ik hoop je dan te zien! Veel liefs, Nena" 
Wil jij bij deze workshop zijn om ook wat kracht en hoop eruit te kunnen halen? Meld je dan nu aan
via locatiejijhuis@stichting-jij.nl

zijn kun je genieten van een stukje of wat meenemen naar huis. Alles is hierbij goed. Mee

bakken kan op maandag 11 juli tijdens de inloop. Aanmelden is niet nodig. 

mailto:locatiejijhuis@stichting-jij.nl
mailto:locatiejijhuis@stichting-jij.nl


WANDELING - BRUGGENLOOP 
Op woensdag 27 juli  ben je van harte welkom voor een gezellige
stadswandeling/bruggenloop in onze mooie stad Rotterdam. We
organiseren een begeleide wandeling vanaf Stichting JIJ, naar de
Erasmus brug, Kop van Zuid, Noordereiland, Willemsbrug en zo weer terug
naar het JIJ-huis. Je kunt tijdens de wandeling kletsen of in stilte mee
wandelen als je daar meer behoefte aan hebt, alles is goed. Trek goede
schoenen aan en vergeet niet je fles water mee te nemen voor onderweg.
We vertrekken om 10:30 uur vanaf het JIJ-huis. Ben je verlaat, bel Anita op
06-33346255 mogelijk kan je nog aansluiten. De wandeling begint om 
10:30 en duurt tot 12:30.Na de wandeling ben je van harte welkom om in het JIJ-huis nog een warm
kopje thee of koffie te drinken en mee te lunchen. Aanmelden voor de stadswandeling kan via
locatiejijhuis@stichting-jij.nl!

CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS INLOOP
Deze activiteiten zijn voor 17+

KAARSEN DRAAIEN
Wellicht ken je deze activiteit van een workshop eerder bij JIJ. Kaarsen
draaien is ontstaan tijdens de lockdown. Het werd een ware TikTok trend.
Tegenwoordig zijn ze best prijzig in de winkel, maar ze zijn makkelijk zelf te
maken. Het enige wat je nodig hebt is een kaars, een vaas en/of bak met
warm water. Omdat je voor deze activiteit niet zoveel nodig hebt en het vrij
makkelijk is, is het perfect om even wat afleiding te creëren voor jezelf. Leef
je uit met verschillende kleuren kaarsen en draai ze tot een mooi nieuw
interieur item!

LP'S BESCHILDEREN
Vinyl is weer helemaal teruggeroepen en steeds meer artiesten brengen
hun muziek op een plaat uit. Tegenwoordig kun je op Spotify alle muziek
beluisteren, maar via een plaat luisteren is toch wel een manier van muziek
luisteren waar ik persoonlijk blij van word. 
Het beschilderen van lp's was in de tijd dat we allemaal binnen zaten mijn
favoriete activiteit. Samen met een vriendin gingen we een middag
schilderen op oude platen. Deze maand kun je ook gaan schilderen op lp's
en ik ben benieuwd wat voor mooie creaties hieruit gaan komen. 

We zijn eerder creatief bezig geweest met klei. Met klei heb je ontzettend
veel mogelijkheden. Deze maand leek het mij leuk om schaaltjes te kleien.
Hier kun je bijvoorbeeld je sieraden op leggen of andere kleine dingen die
we sneller geneigd zijn kwijt te raken. Als je van wierook houdt kun je een
wierookhouder maken of zelfs met behulp van wat extra klei er een
kaarsenhouder van maken. Zo kun je je schaaltje meerdere doeleinde geven.
Als deze af is kun je hem natuurlijk ook beschilderen en opleuken zodat hij
perfect in je woonkamer of andere kamer past.

SCHAALTJES VAN KLEI



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

BLOEMPOTJE
Heb jij ook planten in huis? Ondanks dat ik weinig ruimte heb, kom ik vaak
met een klein plantje thuis. Deze groeit dan weer uit tot een grotere plant
die ik eigenlijk geen plek kan geven in mijn slaapkamer. 
De bruine potjes kunnen we zelf ook leuk oplopen met verf. En dat kun je
deze maand ook tijdens de jongeren inloop doen.
Zo kun je even je gedachten verzetten terwijl je een bloempotje in de verf
zet. Zo heeft je plantje straks een mooie potje waardoor hij er extra leuk
uitziet in de vensterbank of op je tafel.

KARTONNEN LAMPJE
Ondanks dat de dagen steeds wat lichter worden, kan het soms
toch nog wat donker aanvoelen. Tijd om wat licht in de duisternis
aan te brengen met deze kartonnen lampjes. Het lijkt op enorm
veel werk, maar het eindresultaat mag er zeker zijn! Deze
creatieve activiteit zorgt dankzij het leuke patroon voor een hele
gezellige sfeer in huis, en je kan hem ook nog eens aanpassen aan
jouw eigen interieur door middel van verf. Kies een mooie kleur uit
of meng er zelf eentje, zodat het lampje helemaal tot zijn recht
komt in jouw woonkamer of slaapkamer

LUCKY STARS 
Wellicht heb je ze vroeger wel eens voorbij zien komen. Toen ik ze
voorbijzag 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 ineen mooi potje doet zijn ze
enorm geschikt als handgemaakt cadeautje waar veel werk en aandacht in verborgen zit.

Wandel op 17 en 31 juli mee en maak even je hoofd leegtijdens een
rondje in het Kralingse bos. Je mag er zelf voorkiezen of je in gesprek
gaat of liever lekker in stilte wil wandelen. Kijk zelf waar jij behoefte
aan hebt! De wandeling start vanaf het JIJ-huis en begint om 10:30 en
duurt tot 12:00

WANDELEN


