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AGENDA 

 
1 augustus 
Reguliere inloop - Canvas folie
Jongeren inloop - Fotolijstje
Kookactiviteit 

2 augustus 
Virtuele inloop 

3 augustus 
Reguliere inloop - Happy stones 
Jongeren inloop - Spelkaarten 
Kookactiviteit 

4 augustus 
Reguliere inloop - Armbandjes 
Jongeren inloop - Regenboog
Virtuele inloop 
Kookactiviteit

6 augustus 
Zaterdag inloop

7 augustus 
Jongeren inloop - Fotolijstje 

8 augustus 
Reguliere inloop - Happy stones
(bak)activiteit - ijsjes maken 
Jongeren inloop - Spelkaarten 
Kookactiviteit 

9 augustus 
Virtuele inloop 

10 augustus 
Reguliere inloop - Armbandjes 
Jongeren inloop - Regenboog
Kookactiviteit 

11 augustus 
Reguliere inloop - Canvas folie 
Jongeren inloop - Fotolijstje 
Virtuele inloop 
Kookactiviteit 

13 augustus 
Yoga en meditatie 

14 augustus
Jongeren inloop - Speelkaarten 

LIEVE JIJ,
We zijn in augustus beland en het voelt soms alsof het jaar voorbij vliegt. 
De vakantie periode is van start gegaan en ook het festival seizoen is
begonnen. Wellicht ben je al heerlijk op je vakantie bestemming aankomen.
Waar je ook bent, ik hoop dat je er van kun genieten en ook wat rust pakt.

Deze maand kun je in het JIJ-Huis ook weer verschillende activiteiten doen.
Zo is de activiteit Happy stones terug van weggeweest, kun je schilderen
met behulp van verf en huishoudfolie en armbandjes maken die je eventueel
kan dragen tijdens de zomer.

Twee keer in de maand is het JIJ-huis geopend op zaterdag. Voor de maand
augustus is dat op zaterdag 6 augustus en 20 augustus. Het JIJ-huis
geopend vanaf 11:00 tot 15:30. 

Deze maand is er twee keer yoga, deze wordt gegeven door Anna. 
Op zaterdag 13 augustus en 27 augustus ben je welkom om de yoga en
meditatie te volgen van 10:30 tot 12:00. Aanmelden voor de yoga kan via 
 locatiejijhuis@stichting-jij.nl.

Op maandag 8 augustus gaan we ijsjes maken in het JIJ-huis. De
temperaturen van de afgelopen maand zijn flink opgelopen en ook in
augustus zullen er warme dagen aankomen. Daarom gaan we samen tijdens
de inloop ijsjes maken, waar we hopelijk van kunnen genieten met een
zonnetje erbij. 

Woensdag 24 augustus kun je mee naar het Kralingse Bos om hier samen
een training te volgen met inloopbegeleiders Anita en Birgit. Tijdens deze
training gaan we aan de slag met de bekende Japanse kintsugi techniek.
We verzamelen om 13:00 bij het JIJ-huis en gaan samen naar het Kralingse
bos. Bij slecht weer kunnen we het voortzetten in het JIJ-huis zelf.
Aanmelden kan via  locatiejijhuis@stichting-jij.nl. 

Maandag 29 augustus gaat onze vrijwilliger Susanna een workshop geven
over het schrijven van een monoloog. Tijdens deze workshop geeft ze je tips
en trucs om een krachtige monoloog te schrijven. De workshop vindt plaats
tijdens de inloop en zal starten om 13:00. Aanmelden kan via
locatiejijhuis@stichting-jij.nl. 
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15 augustus 
Reguliere inloop - Armbandjes 
Jongeren inloop - Regenboog
Kookactiviteit 

16 augustus 
Virtuele inloop 

17 augustus 
Reguliere inloop - Canvas folie 
Jongeren inloop - Fotolijstje 
Kookactiviteit 

18 augustus 
Reguliere inloop - Happy stones
Jongeren inloop - Speelkaarten
Virtuele inloop 
Kookactiviteit 

20 augustus 
Zaterdag inloop 

21 augustus 
Jongeren inloop - Fotolijstje 

22 augustus 
Reguliere inloop - Canvas folie 
Jongeren inloop - Speelkaarten
Kookactiviteit 

23 augustus 
Virtuele inloop 

24 augustus 
Reguliere inloop - Happy stones
Jongeren inloop - Regenboog
Training -  Kracht van helen
Kookactiviteit

25 augustus 
Reguliere inloop - Armbandjes
Jongeren inloop - Fotolijstje 
Virtuele inloop 
Kookactiviteit 

27 augustus 
Yoga en meditatie 

28 augustus 
Jongeren inloop - Speelkaarten

29 augustus 
Reguliere inloop - Happy stones 
Jongeren inloop - Fotolijstje 
Workshop - Monoloog 
Kookactiviteit 

30 augustus 
Virtuele inloop 

31 augustus 
Reguliere inloop - Armbandjes 
Jongeren inloop - Regenboog
Wandelen - Kijkduin 
Kookactiviteit

Op woensdag 31 augustus kun je mee wandelen met Annemieke, Saskia
en Marian. Deze keer kun je mee naar Kijkduin. Om 13:30 vertrek je van
het JIJ-huis. Rond 15:30 (met uitloop) zal je terug zijn in het JIJ-huis.
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 zoals gewoonlijk yoga volgen in

het JIJ-huis. Dit kan in augustus op twee zaterdagen.

Anna geeft de yoga en meditatie op zaterdag 13
augustus en 27 augustus. De yoga is van 10:30 tot

12:00. 

Aanmelden kan via locatiejijhuis@stichting-jij.nl.

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 

WATERIJSJES MAKEN 
Deze maand gaan we tijdens de inloop met elkaar
waterijsjes maken. Dit gaan we doen op maandag 8
augustus. Zo kun je met wat fruit heerlijke ijsjes
maken en zelfs laagjes maken, zodat het ijsje
verschillende kleuren bevat. Hopelijk kunnen we dan in
het zonnetje genieten van een ijsje.  

Aanmelden is niet nodig. We gaan gewoon tijdens de inloop aan de

slag.

TRAINING - De kracht van helen 
Op woensdag 24 augustus is er training die
plaatsvindt in de buitenlucht. In het Kralingse Bos kan
je aan de slag gaan met de Japanse Kintsugi techniek.
Deze techniek is vrij groot en staat vooral bekend om
iets wat kapot is gegaan te helen met goudlijm. 
 Tijdens deze training zal je wat uitleg krijgen over
deze techniek en ga je deze in een klein groepje
samen doen. 
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Zo ga je zelf met goudlijm aan de slag. Je kan samen met Anita en Birgit het gesprek aan over wat het
proces van helen voor jou betekent en hoe op laagdrempelige manier stappen hierin zou kunnen zetten.
Hierin ben je vrij om deel te nemen aan het gesprek of mee te luisteren, wat voor jou op dat moment
goed voelt. We zullen ervaringen delen en ook gezellig met elkaar met goudlijm aan de slag gaan. 

We verzamelen bij het JIJ-huis om 13:00 en gaan dan samen richting het Kralingse Bos. We zullen rond
16:00 terug zijn in het JIJ-hui. Bij slecht weer zullen we de training in het JIJ-huis houden. Aanmelden kan
via locatiejijhuis@stichting-jij.nl.

WORKSHOP MONOLOOG
Iedereen heeft een eigen stem. Of het nu je innerlijke criticus is of je milde
zelf. tijdens deze workshop ga je aan de slag met het schrijven van een
monoloog. Hierbij helpt Susanna je met het geven van tips en trics om zo je
eigen monoloog te gaan schrijven. Dit kan bijv. aan jezelf zijn, of aan jezelf
in de toekomst. Het is laagdrempelige oefenen met schrijven. Wat je op
schrijft hoef je dan ook niet te delen, als je dat niet wilt. De workshop is op
maandag 29 augustus en vind plaats om 13:00 in het JIJ-huis. Je bent van
harte welkom om deel te nemen! Wel willen je vragen om je aan te melden
via locatiejijhuis@stichting-jij.nl.

WANDELING - KIJKDUIN
Op woensdag 31 augustus ben je welkom om mee te wandelen en deze  
keer kan je mee gaan naar Kijkduin. Wandel mee met Annemieke, Saskia
en Marian. We vertrekken vanaf het JIJ-huis om 13:30 en verwachten rond
15:30 weer terug te zijn in het JIJ-huis. Voor onderweg is het handig om
een fleske water mee te nemen. Heb JIJ zit om mee te wandelen, meld je
dan aan via locatiejijhuis@stichting-jij.nl. 

CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS INLOOP
Deze activiteiten zijn voor 17+

Ik denk dat er een kans bestaat dat je deze techniek nog niet kende. Ik
kwam hem zelf tegen toen ik weer eens veel te lang op TikTok aan het
scrollen was. Een meisje maakte mooie schilderijen met verf en
huishoudfolie. Vervolgens maakte ze met zwarte verf een maan patroon
erop. Het leek mij een leuke activiteit om ook in het JIJ-huis te doen.
Wellicht is het een voordeel dat er weinig voorbeelden van andere zijn, zo
kun je jezelf uitdagen om ook is zonder 'mooi' voorbeeld aan de slag te
gaan. Laat je creativiteit los, teken wat je ziet of maak ook een patroon op
je canvas waar het stuk verf met folie mooi naar voren komt. 

SCHILDEREN MET FOLIE 
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Een Happy Stone is een steen die door iemand mooi beschilderd is en
vervolgens ergens is neergelegd om de vinder ervan blij te maken. Als je
zo'n steen vindt mag je deze meenemen naar huis, of op een ander plekje
neerleggen om iemand anders een geluksmomentje te bezorgen. Er zijn
zelfs Facebookgroepen zoals ‘Keitof’ waarop je een gevonden steen kunt
melden. De maker schrijft achter op de steen ‘Keitof’ en zijn of haar
postcode en degene die hem heeft gevonden.
Zo kun je uiteindelijk door het hele land stenen vinden met postcodes van
een stuk verder. 

ARMBANDJES MAKEN

HAPPY STONES

Deze maand kun je tijdens de inloop armbandjes maken, het brengt mij
weer even terug naar vroeger. Toen deed ik dit namelijk heel veel. Met wat
kralen kom je al een heel eind. Er zijn genoeg kleuren combinaties die
wellicht heel mooi bij elkaar passen. Je kan hem in jou eigen stijl maken. 
Als je klaar bent heb je een leuk armbandje om bijvoorbeeld te dragen
tijdens de zomer. 

De stenen zijn er van eenvoudig tot professioneel, en met hoopgevende woorden tot hele portretten
erop.

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN 

Deze activiteiten zijn voor 14 t/m 17 jaar

Macramé is een handwerktechniek, verwant aan kantklossen, die
bestaat uit het knopen van draden zodat een patroon verschijnt.
Deze draden worden met de hand geknoopt. De oorsprong van
macramé ligt in het Midden-Oosten. Je kan er veel meer leuke dingen
mee maken, zoals sleutelhangers of wandkleden. Deze maand gaan
wij aan de slag met het maken van regenbogen.

REGENBOOG MACRAME 

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.

SPELKAARTEN



FOTOLIJSTJE

Iedereen heeft wel fotolijstjes in zijn huis hangen, tegenwoordig worden
ze ook verkocht met quotes die je wat inspiratie kunnen geven. Vorige
maand kwam ik een idee tegen op Pinterest. Het was een tutorial om op
glas te schilderen. Hiermee ben ik aan de slag gegaan en vond het heel
leuk om op een basic fotolijstje een eigen ontwerp te maken en
uiteindelijk op te hangen. Je kan hiermee alle kanten op en je creativiteit
de vrije loop laten. Deze maand kun je tijdens de inloop aan de slag met
het maken van een fotolijstje. Of je het nu geheel zwart laat of er met verf
overheen gaat, het kan allemaal! 


