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AGENDA 

 
1 oktober 
Zaterdag inloop 
Yoga met Anna 

2 oktober 
Jongeren inloop - Canvas 

3 oktober 
Reguliere inloop - Pompoms 
Kookactiviteit 

4 oktober 
Virtuele inloop 

5 oktober 
Reguliere inloop - Flesjes 
Jongeren inloop - Canvas
Kookactiviteit 

6 oktober 
Inloop - Shrink me 
Virtuele inloop
Kookactiviteit 

8 oktober 
Yoga met Ruth 

9 oktober 
Jongeren inloop - Boekjes 

10 oktober 
Inloop - Shrink me 
Kookactiviteit 

11 oktober 
Virtuele inloop 

12 oktober 
Inloop - Pompoms 
Jongeren inloop - Boomschijfjes
Kookactiviteit

13 oktober 
Inloop - Flesjes 
Virtuele inloop 
Kookactiivteit 

15 oktober 
Zaterdag inloop
Yoga met Anna

16 oktober 
Jongeren inloop - Canvas 

LIEVE JIJ,

Oktober staat voor de deur en het is al echt herfst geworden. De regen is in 
ieder geval weer druk aanwezig in het land en misschien heb je ook al je 
winterjas weer aangetrokken. De truien liggen klaar om aangetrokken te 
worden en bij JIJ ben je van harte welkom om op te warmen met een heerlijk 
warm drankje. 

In oktober kun je tijdens de inloop pompoms maken, wellicht ken je ze nog 
van vroeger. Ook kun je werken met krimp folie en het opfleuren van glazen 
flesjes. 

Deze maand is het JIJ-huis ook weer geopend op zaterdag. Je bent welkom 
op zaterdag 1 oktober en zaterdag 15 oktober. De inloop start om 11:00 en 
duurt tot 15:30

In oktober wordt er in het JIJ-huis vier keer yoga aangeboden, deze zullen 
gegeven worden door Anna en Ruth. Op zaterdag 1 oktober en 15 oktober 
ben je welkom om de yoga en meditatie te volgen bij Anna. Je bent welkom 
van 10:30 tot 12:00.

Op zaterdag 8 oktober en zaterdag 22 oktober kun je yoga volgen samen 
met Ruth. Deze yogalessen zijn ook van 10:30 tot 12:00. 
Aanmelden voor de yoga kan via de datumprikker in de weekbrieven en de 
QR-code in deze maandbrief. 

Op woensdag 19 oktober kun samen met Birgit en Anita een training volgen 
die in het teken staan van de Kintsugi techniek. Tijdens deze training gaan we 
deze Japanse techniek doen en zullen we het hebben over de kracht van 
helen en wat dat voor ons betekent. De training start om 19:30 en zal duren 
tot 21:00. Aanmelden kan in de weekbrief van week 3 of via de QR-code in 
deze maandbrief. 

Op vrijdag 21 oktober geven we een thema-avond in het JIJ-huis. Deze zullen 
in het nieuwe jaar wat vaker terugkomen. Voor nu hebben we bij JIJ een 
thema-avond die in het teken zal staan van Halloween. Hierbij kun je je  eigen 
'toverdrank' flesjes maken en kleine activiteiten doen in de herfst en/of 
Halloween sferen. De thema-avond start om 19:00 en duurt tot 21:00. 
Aanmelden kan via de weekbrief van week 3 of de QR-code die je in deze 
maandbrief kan vinden. 



De yoga lessen zijn in het JIJ-huis van 10:30 tot 12:00. 

Aanmelden kan via de QR-code hieronder! Of in de weekbrieven van

de desbetreffende week. 

17 oktober 
Reguliere inloop - Flesjes 
Kookactiviteit 

18 oktober 
Virtuele inloop 

19 oktober 
Reguliere inloop - Shrink me 
Jongereninloop - Boekjes 
Kookactiviteit 
Training kracht van helen 

20 oktober 
Reguliere inloop - Pompons 
Virtuele inloop 
Kookactiviteit 

21 oktober 
Thema avond Halloween

22 oktober 
Zaterdag inloop

23 oktober 
Jongereninloop - Boomschijfjes 

24 oktober
Reguliere inloop - Pompoms
Jongeren inloop - Canvas
Kookactiviteit 

25 oktober
Virtuele inloop 

26 oktober
Inloop - Flesjes 
Jongereninloop - Boomschijfjes
Kookactiviteit 
Lezing herstelverhaal 

27 oktober 
Reguliere inloop - Shrink me 
Virtuele inloop 
Kookactiviteit 

30 oktober 
Jongeren inloop - Boekjes 

31 oktober 
Reguliere inloop - Shrink me 
Pompoen uitsnijden 
Kookactiviteit

Woensdag 26 oktober komt Stan Wagtman een lezing geven in het JIJ-
huis. Hij deelt zijn herstelverhaal en over hoe het is om als man te maken
te krijgen met een eetstoornis die vaak gezien wordt als vrouwenziekte.
De lezing is van 19:30 tot 21:00 en aanmelden kan zowel via de QR-code
in de maandbrief als via de datumprikker link van week 4 

Maandag 31 oktober is het natuurlijk Halloween en dat kunnen we niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Tijdens de inloop kun je namelijk je
eigen pompoen uitsnijden. Hiervoor is aanmelden wel prettig want dan
weten we hoeveel mensen mee willen doen. Aanmelden kan via de QR-
code in de maandbrief en via weekbrief nummer 5

We wensen je een hele fijne oktober maand toe. 

Liefs, Anita 

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

YOGA 
Deze maand kun je vier keer op zaterdag

ochtend aansluiten bij de yoga. Op zaterdag 1
oktober en zaterdag 15 oktober geeft Anna

haar yoga lessen. En op zaterdag 8 oktober en

zaterdag 22 oktober is Ruth aanwezig om yoga

te geven.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

JAARPLANNING

Elke maand ontvang je de maandbrief, maar ondertussen

wordt er hard gewerkt aan een verdere planning van

activiteiten in de komende maanden. Nu is er een jaar

planning zodat je kan zien welke workshops en trainingen

er aankomen. Zo ben je eerder op de hoogte en kun je bij

interesse alvast een plekje in je agenda vrij houden! De

jaarplanning vind je in deze maandbrief en in het JIJ-huis 



. 

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. De training is van 19:30 tot 21:00 in
het JIJ-huis. Aanmelden kan in de weekbrief week 3 of hiernaast via de

QR-code. 

THEMA-AVOND - HALLOWEEN 
Oktober is de maand van de herfst en voor sommige staat oktober

ook voor Halloween. Dit feest krijgt dan ook steeds meer bekendheid

in Nederland. Op vrijdag 21 oktober kun je in de avond naar het JIJ-

huis komen voor een thema-avond. Deze zal in het teken staan van

Halloween. Je kunt op deze avond je eigen toverdrankjes maken met

slechts een paar ingrediënten. 

Op woensdag 19 oktober is er een training samen met Anita en

Birgit. Tijdens deze training 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.

Training kracht van helen

En daarbij ook je eigen labels maken. Tijdens de avond kun je ook kleine

Halloween en of herfst achtige activiteiten doen, zoals een tarot kaart trekken. De

avond begint om 19:00 en duurt tot 21:00. Het aanmelden gaat via de QR-code

hiernaast of weekbrief 3.

(let op: de datumprikker sluit i.v.m. de voorbereidingen op woensdag 19 oktober) 

Heb jij ideeën voor een thema-avond? In 2023 zullen we er een aantal gaan

organiseren. Je ideeën kun je sturen naar anita.lagrand@stichting-jij.nl

LEZING - HERSTELVERHAAL STAN WAGTMAN
Het horen van herstelverhalen kan een ieder kracht geven in zijn of haar
herstel. Vaak kan het inzichten geven waarmee je weer nieuwe dingen leert
over jezelf. 
Op woensdag 26 oktober houdt Stan Wagtman een lezing in  het JIJ-huis.
Deze avond deelt hij zijn herstelverhaal en besteed hij aandacht aan hoe het
is om als man een eetstoornis te hebben. Iets wat voornamelijk nog gezien
wordt als vrouwenziekte. Stan geeft je zijn inzichten mee over zijn herstel en
beantwoord je vragen. 

"Hoi, mijn naam is Stan Wagtman, ik kom uit Delft, ben sportjournalist en 23 jaar oud. En ik ben een man. Dat is
wel goed om te benoemen, want als je vervolgens zou horen dat ik anorexia heb gehad, zou je dat misschien
niet denken. En toch is het zo. Van begin 2016 tot eind 2017 worstelde ik met de ziekte. Een heftige periode,
waar ik niet met een fijn gevoel op terugkijk. Niet alleen vanwege het fysieke, maar voor mij als man vooral ook
vanwege de schaamte die ik voelde voor het hebben van de ziekte. 



31 oktober de dag die in het teken staat van
Halloween. Natuurlijk kunnen we de dag zelf niet
vergeten en/of ongemerkt voorbij laten gaan.
Daarom kun je op de maandag dat het Halloween is
een pompoen uit gaan snijden. Dit is de perfecte
activiteit die je zeker niet wil missen op deze dag. 
Je kan dit doen tijdens de inloop van 13:30 tot 15:00

CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS INLOOP
Deze activiteiten zijn voor 17+

Ken je deze nog van de basisschool? Ik vond ze altijd heel leuk om te
maken, stiekem nog steeds. Voor deze pompoms gebruik je eigenlijk alleen
wat touw en een kartonnen rondje. Het verder opleuken van deze wollige
balletjes ligt in hou handen. Misschien geef je het wel oogjes of gebruik je
vilt. Deze activiteit kun je heerlijk tijdens de inloop doen, na een lange dag
of als je geen concentratie hebt om heel fijn werk te doen. Wie weet maak
je van een paar pompoms wel een leuke slinger voor in de herfsttijd. 

POMPOMS

POMPOEN UITSNIJDEN

Wegens de voorbereidingen hiervoor willen we vragen om je wel van te voren even aan te melden via
de datumprikker. De link staat in de weekbrief van week 5 of de QR-code hierboven. 
(Let op: De datumprikker sluit op zaterdag 29 oktober) 

Anorexia (of een eetstoornis) staat toch bekend als vrouwenziekte. Iets wat me veel
schaamte heeft opgeleverd. Schaamte waar ik pas sinds een aantal maanden
helemaal overheen ben.
Maar goed, ik wil nog niet te veel vertellen. Dat komt op 15 september wel, als ik
jullie zal vertellen over mijn ziekteproces, het overwinnen van anorexia en het
hebben van anorexia als man. En oh ja, dan laat ik jullie ook een deel van de
podcast horen die ik voor mijn afstudeerportfolio voor de studie Journalistiek heb
gemaakt."

De lezing start om 19:30 en duurt tot 21:00. Aanmelden voor de lezing kan
via de QR-code hiernaast of in weekbrief 4

SHRINK ME

Krimp folie, dit folie veranderd als een soort eigen magische trucje. Je
tekent erop, knipt het uit en in de oven krimpt het en wordt het wat dikker.
Je kun er van alles mee maken. Van sleutelhangers tot oorbellen. 
Het is in ieder geval heel leuk om te doen en om naar de oven te kijken
terwijl het voor je neus veel kleiner wordt dan dat je daadwerkelijk had
getekend. 



FLESJES

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

We heeft er ook nog een berg notitieboekjes in de la liggen? Mocht
je toevallig geen een op voorraad hebben, niet getreurd. 
Tijdens de jongereninloop kun je zelf je eigen notitie boekje maken.
Met wat papier en naald en draad kom je al een heel eind. Je kan het
boekje uiteindelijk helemaal naar wens versieren en dan uiteindelijk
ook nog gebruiken. 

NOTITIEBOEKJES

Soms is het tijd om een activiteit terug te toveren en deze keer brengen
wehet 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 dateertuit 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, wegaan er ook op borduren. Het
lijkt ingewikkeld, maar dat valt mee. Met eenvoorbeeld en wat naald en 

CANVAS

draad kom je al een heel eind.Je kan het zelf zo uitdagend maken als je wilt, door te kiezen
voorverschillende kleuren vormen op het canvas te maken. Of gebruik te makenvan allerlei
kleuren draad. Het eenvoudiger houden kan natuurlijk ook.Het is in ieder geval een activiteit
waar je alle kanten mee op kan.

BOOMSCHIJFJES 

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. 

Nu het weer wat donker wordt, is het weer tijd voor extra lichtjes in je huis.
Deze maand kun je van een fles een nieuwe leuke lichtbron maken. Tijdens
de inloop kun je namelijk een fles opfleuren door heb aan de buitenkant of
juist aan de binnenkant te verven. Vervolgens als je helemaal klaar bent
kun je er lichtjes in doen. Tijdens de donkere maanden heb je dan altijd
een bron van licht in je kamer staan. 




