
Het is december of terwijl de laatste maand van 2022. En of je nu wel of
geen kerstpersoon bent, hopelijk fleuren de lichtjes overal je toch een beetje
op. De donkere dagen vragen om wat meer warmte, dus duik nog even onder
een dekentje met een warme kop thee. Op 8 december staat bij ons ook de
kerstboom weer te stralen. 

Tijdens de inloop kun je verschillende activiteiten doen deze maand. Als
creatieve activiteit kun je onder andere aan de slag met kerstballen, een
eigen kerstboompje maken en met ijsstokjes. 
 
Deze maand is het JIJ-huis ook weer geopend op zaterdag. Je bent welkom
op zaterdag 3 en 17 december van 11:00 tot 15:30. Tijdens de zaterdag
inloop kun je ook lekker aan de slag met een van de activiteiten of iets voor
jezelf. 

In december geven Anna en Ruth ook weer yoga, want in deze drukke maand
is ontspanning extra belangrijk. Op zaterdag 3 en 17 december kun je
terecht bij Anna. En op zaterdag 10 en 31 december kun je yoga volgen met
Ruth. De yoga is van 10:30 tot 12:00 in het JIJ-huis. 

Maandag 5 december is het Sinterklaas avond en dat willen we tijdens de
inloop niet voorbij laten gaan. Zo organiseren we een dobbelspel met kleine
cadeautjes. Zo geven we ook ons kleine kind wat aandacht op deze dag. 
Het dobbespel zal gespeeld worden tijdens de inloop rond 13:30. Aanmelden
is wel belangrijk en dit kan via de link in de weekbrief of via de QR-code. 

Op zaterdag 10 december geeft onze ervaringsdeskundige Julia samen met
haar klasgenoot Femke een training over omgaan met stigma. We hebben in
ons herstel namelijk allemaal last van vooroordelen, maar hoe kun je hier nou
mee omgaan? Ze geven je handige tools tijdens deze training in het JIJ-huis. 
De training is van 13:30 tot 15:00. Aanmelden kan via de link in de weekbrief
of via de QR-code. 

Op woensdag 14 december kun je in de avond een training volgen. Deze
training heeft al eerder op de planning gestaan, maar kon toen door
omstandigheden niet doorgaan. Het gaat over de training kracht van helen. 
Tijdens deze training kun je 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 wat de kracht van
helen is en wat dat voor ons betekent. 
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AGENDA 

 
1 december
Inloop - Kerstballen 
Virtuele inloop 
Kookactiviteit 

3 december
Zaterdag inloop 
Yoga met Anna 

4 december 
Jongeren inloop - Spelkaarten

5 december 
Reguliere inloop - Kerstboompjes
Sinterklaasdobbelspel
Kookactiviteit 

6 december
Virtuele inloop 

7 december
Reguliere inloop - Kerstballen
Jongeren inloop - Boekselen
Kookactiviteit 

8 december
Reguliere inloop - Geometrie 
Kerstboom neerzetten 
Virtuele inloop 
Kookactiviteit  

10 december
Yoga met Ruth 
Training- omgaan met stigma 

11 december
Jongeren inloop - Kaarten maken

12 december
Reguliere inloop - Kerstballen
Kookactiviteit 

13 december
Virtuele inloop 

14 december
Reguliere inloop - Geometrie 
Jongeren inloop - Speelkaarten
Kookactiviteit 
Training - Kracht van helen 
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15 december
Reguliere inloop - kerstboompjes
Virtuele inloop 
Kookactiviteit 

17 december
Inloop 
Yoga met Anna 

18 december
Jongeren inloop - boekselen 

 19 december
Reguliere inloop - Geometrie
Bakken - Peperkoekhuisje maken
Kookactiviteit 
Workshop - Monoloog 

20 december
Virtuele inloop

21 december
Reguliere inloop - Kerstboompjes
Jongeren inloop - Kaarten maken
Kookactiviteit

22 december
Reguliere inloop - Kerstballen
Virtuele inloop  
Kookactiviteit

25 december
Eerste kerstdag
Telefonisch spreekuur 

26 december
Tweede kerstdag
Kerstlunch met inloop 

27 december
virtuele inloop 

28 december
Reguliere inloop - Kerstballen
Jongeren inloop - Boekselen
Kookactiviteit 

29 december
Reguliere inloop - Geometrie 
Virtuele inloop 
Kookactiviteit 

31 december
Yoga met Ruth  

De training start om 19:30 en zal duren tot 21:00. Aanmelden kan via de
link in de weekbrief en via de QR-code.

In de december maand kan het maken van een peperkoek huisje niet
ontbreken. Op maandag 19 december kun je tijdens de inloop met ons
zo'n huisje bouwen. Help jij ook mee? Aanmelden is niet nodig. 

Op maandag 19 november is er ook nog een workshop in de avond.
Deze wordt gegeven door onze vrijwilliger Susanna. Ze gaat een
workshop geven over het schrijven van een monoloog. Tijdens deze
workshop geeft ze je tips en trucs om een krachtige monoloog te
schrijven. Je hoeft helemaal geen schrijver te zijn, je mag je eigen
creativiteit en/of fantasie zijn eigen loop laten gaan. De workshop vindt
plaats in het JIJ-huis en is van 19:30 tot 21:00. 

De kerstdagen komen er aan en het kan zijn dat dit helemaal niet zo'n
prettige periode voor je is. Daarom staat Stichting JIJ ook klaar voor jou
tijdens deze dagen. Zo is er op zondag 25 december een telefonisch
spreekuur met vrijwilliger Esther van 14:00 tot 15:00. En op maandag 26
december is het JIJ-huis geopend van 12:30 tot 16:00. Wij bieden een
kerstlunch aan, waar je aan mag deelnemen. Voor wie liever niet wil
deelnemen aan de kerstlunch hebben we na de lunch een inloop waar we
o.a. spelletjes gaan spelen. 

We wensen je een hele fijne maand toe. 
Liefs, Anita 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Telefonisch spreekuur - Eerste kerstdag 

Op eerste kerstdag zondag 25 december bieden we een

telefonisch spreekuur aan. Vrijwilliger Esther Rip stelt zich

beschikbaar voor als je tijdens de kerst even wil je hart wil

luchten aan de telefoon. Mocht Esther in gesprek zijn als

je belt, stuur haar dan een berichtje en dan belt ze je

terug.  Het telefonisch spreekuur is van 14:00 tot 15:00 en

Esther is te bereiken via: 0630803410

Tweede kerstdag maandag 26 december is het JIJ-huis

geopend voor een inloop en kerstlunch. Je bent om 12:30
welkom om deel te nemen aan de kerstlunch. 

Mocht je liever niet deelnemen bij de kerstlunch, ben je

vanaf 13:30 welkom op de inloop. Je kunt een spelletje

spelen en er zal ook een muziek bingo zijn. 

Inloop met kerstlunch- Tweede kerstdag 

We geven je graag een fijn kerstgevoel, ongeacht bij welk deel van de dag je

aansluit, doe vooral wat goed voelt! 

Wil je deelnemen aan de kerstlunch? meld je dan wel eventjes aan via

locatiejijhuis@stichting-jij.nl. 



Op zaterdag 10 en 31 december kun je aansluiten bij de yoga met

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

Aanmelden kan via de QR-code hiernaast! Of in de weekbrief.

Maandag 5 december ook wel de dag dat we Sinterklaas

vieren in Nederland. Daar kunnen we bij de inloop natuurlijk

niet omheen, dus willen we met elkaar een dobbelspel

gaan spelen. Met wat kleinigheidjes en een dobbelsteen

gaan willen we vooral met elkaar een gezellige middag

creëren. 

Als je in herstel bent van je je eetstoornis en/of andere psychische

klachten herken je ze vast wel; vooroordelen. Zo denken mensen

regelmatig dat eetstoornissen alleen over eten gaat en een goed

gewicht automatisch betekent dat je beter bent. Ook op andere

gebieden zijn vaak veel voordelen te vinden. 

Zaterdag 10 december komt Julia, ervaringsdeskundige bij Stichting

JIJ met haar studiegenoot Femke, van haar minor een workshop geven

In de drukke december maand is het fijn als je even

kunt ontspannen en je gedachten kunt laten voor wat

ze zijn. In het JIJ-huis kan je dan even je rust vinden

bij de yoga. 

Deze maand kun je op zaterdag 3 en 17 december
yoga volgen met Anna. 

Deze activiteiten zijn voor 17+

YOGA 

ACTIVITEITEN, WORKSHOPS,TRAININGEN  (VOORAF AANMELDEN)

SINTERKLAAS DOBBELSPEL 

TRAINING OMGAAN MET STIGMA 

Aanmelden is voor dit dobbelspel wel belangrijk, dit kan zowel via

deze QR-code hiernaast of via de weekbrief die iedere vrijdag in je

mailbox verschijnt! 

over stigma. Stigma of terwijl vooroordelen en/of misvattingen komen helaas nog veel voor en

dit kan grote gevolgen en/of belemmeringen opleveren. Het kan ongemerkt barrières zorgen

wat betreft jouw herstel. Samen met Femke biedt Julia een training aan waar je kan praten

over stigma zodat je weet wat het inhoudt en kun je een aantal creatieve opdrachten doen

die je wat handvaten en tools kan gaan bieden wat betreft stigma! De training is van 13:30
tot 15:00 in het JIJ-huis. Aanmelden kan via de weekbrief of via de QR-code hieronder! 



Femke stelt zich hieronder ook nog even voor! 

"Hai ik ben Femke, ik ben 21 jaar en studeer Social Work aan de

Hogeschool Windesheim. Ik werk samen met Julia aan dit project

omdat we het beide een belangrijk onderwerp vinden. Zelf heb ik

ook te maken gehad met Boulimia, zowel bij mijn moeder als bij

mijzelf. Ik merkte toen destijds dat ik het lastig vond te bespreken

en merk dat ik het hierdoor nu juist extra belangrijk vind om dit

onderwerp bespreekbaar te maken. Ik kijk er naar uit om jullie te

zien bij de workshop!"

Op woensdag 14 december 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 bekendom iets wat
kapot is gegaan te helen met goudlijm. Tijdens deze training zal je wat
uitleg krijgen over deze techniek en ga je deze ineen klein groepje samen
doen. 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
opdat 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 of hiernaast via de QR-code.

TRAINING - KRACHT VAN HELEN 

BAKKEN - PEPERKOEK HUISJE 
We proberen regelmatig bakactiviteiten aan te bieden, deze maand iets
wat we moeten 'bouwen'. Het is ook nog is helemaal in de sferen van de
maand december. Op Maandag 19 december gaat we namelijk tijdens
de inloop een eigen peperkoek huisje bouwen. We laten het maken even
achterwege en gaan meteen aan de slag met het in elkaar zetten. Het
ziet er ingewikkelder uit dan dat het is. 
We hopen er in ieder geval een gezellige middag van te maken met als
eindresultaat ons eigen huisje. Aanmelden is niet nodig. 

WORKSHOP - JE EIGEN STEM
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.  De workshop is op maandag 19 december in
het JIJ-huis van 19:30 tot 21:00.  Wil je ook meedoen? Je hoeft geen
schrijver te zijn of bang te zijn dat je niet creatief genoeg bent. Het is
laagdrempelig oefenen met schrijven.



 Wat je opschrijft hoef je dan ook niet te delen, als je dat niet wilt. Aanmelden
kan via de datumprikker link in de weekbrief of via de QR-code hiernaast 

CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS INLOOP

Deze activiteiten zijn voor 17+

KERSTBALLEN

Deze maand gaan we onze eigen kerstballen versieren. We kunnen
er ieder jaar zat in de winkel kopen, maar hoe leuk is het om ze
zelf te maken? Net zoals vele creatieve activiteiten kun je alle
kanten op. Zo kun er gewoon op schilderen, maar je kunt ze ook
vullen met glitter door middel van lijm. Versier ze met vilt of doe er
wat anders geks mee. Keuze is aan jou en inspiratie genoeg! 

KERSTBOOMPJES

Recentelijk kwam ik deze kerstboompjes op TikTok tegen en leek
het mij een leuke simpele activiteit om te doen tijdens de inloop.
Je hebt ook niet zoveel nodig. Ze zijn leuk om weg te geven, of
neer te zetten als decoratie. Je kunt hem zelfs bewaren en het
volgende jaar weer gezellig neer zetten. 
Met allerlei kleuren vilt maak je je kerstboom zo vrolijk en vol
mogelijk. 

GEOMETRIE 
Deze activiteit zal voor sommigen ook nog wel bekend in de oren
klinken. Het maken van o.a. geometrische dieren met ijsstokjes was
tijdens de lockdown een populaire activiteit. In deze periode
waren er amper houten stokjes te vinden. 
Door middel van deze houten stokjes, een patroon en wat lijm
maak je eigen kunstwerk voor aan de muur. Je kunt deze namelijk
na afloop ook nog verven in een kleur naar wens. 



ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN 

Als je al wat langer lid bent van het JIJ-huis dan ben je vast
welbekend met deze activiteit. Een activiteit die heerlijk is om onder
het genot van een kop thee te doen. Boekselen is eigenlijk het
tekenen in een oud boek. Speciaal voor deze activiteit ben ik opzoek
gegaan naar ouder boeken om de pagina's op te fleuren met
potloden, stiften of verf. Je kan veel kanten op en kun je je boek
omtoveren tot een ander kunstwerk.

Deze activiteiten zijn voor 14 t/m 17 jaar

BOEKSELEN 

SPEELKAARTEN
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
mensenspeelkaarten 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.

KAARTEN MAKEN 

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.


