
Het is alweer september, de maand waarin het herfst wordt en de bladeren
weer verspreid in het bos liggen. Als het weer wat kouder wordt kunnen we
lekker knus op de bank liggen met een warm kop thee en wat kaarsen aan.
Natuurlijk ben je ook altijd welkom in het JIJ-huis, om een kopje thee te
drinken en iets voor jezelf te doen. 

In september kun je tijdens de inloop je eigen stickers maken, een
dromenvanger in elkaar knutselen of aan de slag met het verven op
boomschijfjes.
 
Deze maand is het JIJ-huis ook weer geopend op zaterdag. Voor de maand
september is dat op zaterdag 3 september en 17 september. Op  3
september  is het JIJ-huis dan geopend van 11:00 tot 15:30. En op 17
september i.v.m. het vrijwilligersuitje vanaf 10:00 tot 13:00. 

In september wordt er  twee keer yoga aangeboden, deze zal gegeven
worden door Anna. Op zaterdag 10 september en 17 september ben je
welkom om de yoga en meditatie te volgen van 10:30 tot 12:00. Aanmelden
voor de yoga kan via de datumprikker in de weekbrief van week 1 en week 2.  

Op donderdag 8 september staat er een tripje naar de Euromast op de
planning. om 14:00 vertrekken we vanaf het JIJ-huis richting de Euromast en
gaan we deze bezoeken. Aanmelden kan via de datumprikker in de weekbrief
van week 1

Donderdag 15 september kun je tijdens de inloop meedoen aan een
complimentenspel. Dit zal in Last Man Standing sferen zijn, wat later deze
maand plaatsvindt. 

Op woensdag 21 september geeft onze nieuwe vrijwilliger Julia Vaessen,
bekend van het Instagram account Amour Chapters  een workshop in het JIJ-
huis. Deze zal in het teken staan van handlettering en motivatie. Deze
workshop zal plaatsvinden om 13:30 en duurt tot 15:00. Aanmelden kan via de
datumprikker in de weekbrief van week 2. 
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AGENDA 

 
1 september
Reguliere inloop - Boomschijfjes
Virtuele inloop 
Kookactiviteit 

3 september
Zaterdag inloop 

4 september 
Jongeren inloop - Lp´s 

5 september
Inloop - Stickers
Kookactiviteit 

6 september
Virtuele inloop 

7 september
Reguliere inloop - Boomschijfjes
Jongeren inloop - Schaaltje
Kookactiviteit 

8 september
Inloop - Dromenvanger
Virtuele inloop
Uitje Euromast 
Kookactiviteit 

10 september
Yoga en meditatie 

11 september 
Jongeren inloop - Mixed media

12 september
Inloop - Boomschijfjes
Kookactiviteit

13 september
Virtuele inloop 

14 september
Inloop -Dromenvanger 
Jongereninloop - Lp's 
Kookactiviteit 

15 september 
Inloop - Stickers 
Complimentenspel
Virtuele inloop 
Kookactiviteit 

LIEVE JIJ,



17 september
Yoga en meditatie 
Zaterdag inloop (10:00-13:00)

18 september
Jongereninloop - Schaaltje

19 september
Inloop - Dromenvanger
Kookactiviteit 

20 september
Virtuele inloop 

21 september
Reguliere inloop -  Stickers
Jongeren inloop - Mixed media
Workshop Handlettering 
Kookactiviteit 

22 september
Inloop - Boomschijfjes
Virtuele inloop 
Kookactiviteit 

25 september
Jongereninloop - Lp's

26 september
Reguliere inloop - Stickers
Kookactiviteit 

27 september
Virtuele inloop 

28 september
Inloop - Boomschijfjes
Jongereninloop - Schaaltje
Wandelen - Skiberg/Rottekade
Kookactiviteit 

29 september
Reguliere inloop - Dromenvanger
Virtuele inloop 
Kookactiviteit 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 

Tijdens corona tijd hebben we eerder gebruik

gemaakt van datumprikker. Vanaf 1 september
gaan we datumprikker weer gebruiken voor het

aanmelden voor de workshops, trainingen en

activiteiten zoals bijv. yoga of een wandeling.

Hierdoor kun je je via de link in de weekbrief

makkelijk inschrijven voor de desbetreffende 

DATUMPRIKKER VOOR ACTIVITEITEN

activiteit. Zo hopen we de drempel voor het aanmelden te

verminderen. Ook kun je zelf inzien of er nog een plekje vrij is of

wie er nog meer aanwezig zullen zijn. In de maandbrief zul je ook

een QR-code vinden, deze kun je met de camera van je telefoon

scannen en kom je ook terecht op datumprikker.

Let op: voor de kookactiviteit veranderd er niets en kun je je

gewoon aanmelden via Locatie JIJ-huis. 

INLOOP ZATERDAG 17 SEPTEMBER

Op 17 september is er inloop op zaterdag.

Op deze dag is ook het vrijwilligersuitje voor

de vrijwilligers van Stichting JIJ. Hierdoor zal

de inloop op zaterdag eenmalig starten om

10:00 en duren tot 13:00. Op de eerste 

zaterdag dat het JIJ-huis geopend is, namelijk 3 september ben je

gewoon vanaf 11:00 welkom! 

SCHERMEN IN HET JIJ-HUIS
Het zal je wellicht niet ontgaan zijn dat we een nieuw

scherm in het JIJ-huis hebben hangen. Namelijk boven

het dressoir. Deze gaat gebruikt worden om bijv. de

activiteiten aan te kondigen, of andere handige

informatie aan te geven. Ook kan er op dit scherm

een plaatje van een  schilderij getoond worden. In de 

jongeren ruimte hangt ook een scherm om bijv. Netflix

op te kijken. 

Op woensdag 28 september kun je mee wandelen met Annemieke en
Saskia. Deze keer kun je mee naar wandeling rondom Skiberg/Rottekade.
Om 10:30 vertrek je van het JIJ-huis. Rond 12:30 (met uitloop) zal je terug
zijn in het JIJ-huis. Daarna kun je altijd nog gezellig mee lunchen in het
JIJ-huis. Aanmelden kan in de datumprikker van week 4

We wensen je een hele fijne september maand toe. 

Liefs, Anita 



Deze maand geeft Anna weer haar yoga

lessen in het JIJ-huis. Op zaterdag 10 en

zaterdag 17 september ben je om 10:30
welkom om tot 12:00 even te ontspannen

en je dag rustig te beginnen. het

aanmelden voor de yoga kan via de 

Deze activiteiten zijn voor 17+

YOGA 

ACTIVITEITEN, WORKSHOPS,TRAININGEN  (VOORAF AANMELDEN)

datumprikker. Deze linkjes vind je in weekbrief van week 1 en week
2. Ook kun je je aanmelden via de QR-code hiernaast! 

donderdag 15 september gaan we tijdens de inloop een
complimenten spel spelen. Dit zal in teken staan van Last Man Standing
waar Stichting JIJ op 24 september aan mee gaat doen. We gaan dan
met een deel van ons team op een paal staan om geld op te halen en
aandacht te vragen voor mentale problemen.
Om het JIJ-huis alvast in de Last Man Standing sferen te krijgen leek het
ons leuk om op de inloop een spel te spelen terwijl je bijv. op een krukje
of stoel staat. (Mocht (lang) staan niet haalbaar zijn, mag je natuurlijk 

ook zitten.) Terwijl we dit doen gaan we een spel spelen wat in teken staat van complimenten

geven en ontvangen. Meteen een goede manier om hiermee te oefenen. Het complimenten

spel vindt plaats tijdens de inloop en hiervoor is aanmelden niet nodig. 

EUROMAST
Op donderdag 8 september maken we

een tripje naar de Euromast. De Euromast

biedt een adembenemende panoramisch

uitzicht over Rotterdam. Een bezoekje aan

de Euromast mag dan ook niet ontbreken

als je de stad in een ander perspectief

wilt zien. We vertrekken vanaf 14:00 vanuit

het JIJ-huis richting de Euromast en 

verwachten uiterlijk 16:30 terug te zijn. Aanmelden kan via de link in

het weekrooster van weekbrief 1 of alvast via de QR-code die

hierboven te scannen is. 

COMPLIMENTEN SPEL

KLUS DAG JIJ 
Op dinsdag 20 september is er een klus dag in JIJ. We gaan

dan aan de slag met bijv. het terras verven, een tafel in elkaar

zetten of de zolderruimte verven. Ook als lid ben je van harte

welkom om meehelpen als je daar zin in hebt. 

De klusdag is van 9:00 tot 14:00. Mocht je willen komen helpen,

kun je dat even mailen naar locatiejijhuis@stichting-jij.nl. 



"Hoi! Ik ben Julia en ik heb zelf ook een eetstoornis gehad. Ik heb in mijn
herstel enorm veel gehad aan creatief bezig zijn als afleiding. Ik maakte
motivatieboekjes, deed aan handlettering en schreef mooie quotes op, waar
ik altijd naar kon kijken als ik het moeilijk had. Ik ga een leuke workshop
geven waarin we creatief bezig gaan met motivatie voor herstel. Ik heb zelf
ook de opleiding mediavormgeving gedaan, dus ik kan jullie veel leuke tips
geven of helpen met handlettering! We gaan gewoon lekker creatief bezig
de middag en gaan naar huis met ontzettend veel motivatie!"

Op woensdag 28 september kun je mee wandelen
langs de Skiberg/Rottekade. Samen met Annemieke
en Saskia kun je even je hoofd leegmaken en
genieten van een stukje Rotterdam. 
De wandeling begint om 10:30, we vertrekken dan
vanaf het JIJ-huis richting Skiberg. Rond 12:30 zul je
terug zijn in het JIJ-huis en kan je eventueel mee
lunchen en/of nog even blijven hangen bij de inloop. 

CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS INLOOP
Deze activiteiten zijn voor 17+

Al zo lang als dromen genoemd worden, bestaan er verhalen over mooie
dromen, angstaanjagende dromen en over de wens de inhoud van dromen
te beheersen. De indianen behoorden tot de eersten die een methode
ontwierpen om leuke dromen te houden en angstdromen, namelijk het
bezitten van een dromenvanger. Je hoeft er natuurlijk helemaal niet in te
geloven om aan de slag te gaan met maken van een dromenvanger. Door
middel van een ring en wat touw kom je al een heel eind. En het is 

DROMENVANGER MAKEN

Op woensdag 21 september gaat Julia Vaessen, onze nieuwe vrijwilliger
een workshop geven over handlettering. Julia is ook wel bekend van haar
Instagram account; 'Amour Chapters'. Tijdens deze workshop geeft ze je
wat tips over handlettering en gaat ze samen met je motiverende quotes
handletteren die je wat motivatie kunnen geven. 
De workshop is van 13:30 tot 15:00 in het JIJ-huis. Aanmelden kan via de link
in de weekbrief van 

WORKSHOP - HANDLETTERING

week 3. Of alvast via de QR-code hiernaast!  

WANDELING - SKIBERG/ ROTTEKADE

Aanmelden voor de wandeling kan via de weekbrief die je vind de weekbrief van week 4. Of meld je
alvast aan via de QR hierboven. 

misschien even een werkje, maar je geduld wordt zeker beloond met een mooie dromenvanger. 

https://helderdromen.nl/angstdromen/


Als je net als ik wel eens op Pinterests ronddwaalt voor een paar uur, ben
je deze boomschijfjes wellicht een keer tegengekomen. Je kunt met deze
schijfjes alle kanten op. De een maakt mooie kunstwerken met een
houtbrander en de ander verft ze. Het laatste is wat je deze maand
tijdens de inloop kan gaan doen. Tover deze boomschijfjes om tot iets
moois. Ze zijn leuk om zelf in huis te hebben, maar is zeker een aanrader
als je een leuk cadeautje zoekt. 

STICKERS MAKEN

BOOMSCHIJFJES VERVEN

Heb je ooit zelf stickers gemaakt? Het is eigenlijk heel makkelijk en zoveel
materiaal heb je er niet voor nodig. Ben je deze maand op zoek naar een
simpele DIY dan is dit mogelijk iets voor jou. Of je nu zelf iets tekent of een
afbeelding gebruikt, de keuze is aan jou.  Het enige wat je verder nodig
hebt is wat bakpapier en doorzicht tape. 

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

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 muziekluisteren waar ik persoonlijk blij van word. Het
beschilderen van lp's was in de tijd dat we allemaal binnen zaten
mijnfavoriete activiteit. Samen met een vriendin gingen we een
middag schilderen op oude platen. Deze maand kun je ook gaan 

LP'S SCHILDEREN

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 gel pen of posca-
marker worden er dan nog doodles of tekeningen toegevoegd en 

MIXED MEDIA

schilderen op lp'sen ik ben benieuwd wat voor mooie creaties hieruit gaan komen.

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!



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

SCHAALTJE VAN KLEI


