
Bijna de laatste maand van dit jaar alweer, ik zal niet de enige zijn die vind
dat de maanden voorbij vliegen. De blaadjes vallen langzamerhand allemaal
van de bomen en zo zijn alle paden bezaaid met mooie herfstbladeren in
allerlei kleuren. 

Deze maand gaan we gebruik maken van wat herfst materiaal. Zo kun je
weckpotjes versieren met bladeren zodat je zelf een eigen lichtje in de
duisternis hebt. Ook kun je aan de slag met dennenappels en kun je gaan
boekselen wat je prima op een herfstachtige dag kan doen met een kop
thee.  
 
Deze maand is het JIJ-huis ook weer geopend op zaterdag. Je bent welkom
op zaterdag 5 november van 11:00 tot 15:30. Wegens de open dag zijn we
deze maand alleen op deze zaterdag open. 

Ook de yoga mag niet ontbreken in de november maand. Op 5 november
geeft Anna yoga en meditatie in het JIJ-huis. Op 12 en 26 november geeft
Ruth haar yoga lessen. De yoga is van 10:30 tot 12:00 en aanmelden kan via
de datumprikker link van de desbetreffende nieuwsbrieven of via de QR-code
in deze maandbrief. 

Op woensdag avond 2 november vindt er voor naasten een online
informatie bijeenkomst plaatst van 19:30 tot 21:30. Hierbij zijn
ervaringsdeskundige aanwezig die tips, advies en informatie geven aan
naasten. Deelname is gratis, aanmelden is noodzakelijk en kan via
info@stichting-jiij.nl.

Op woensdag 9 november kun je samen met Annemieke, Saskia en Marian
mee wandelen in het Bergse bos. Je vertrekt om 10:30 vanaf het JIJ-huis en
kun je even je hoofd leegmaken tijdens een wandeling. Aanmelden kan via de
datumprikkerlink in de desbetreffende weekbrief of via de QR-code in de
maandbrief. 

Maandag avond 14 november kun je in het JIJ-huis een workshop volgen in
het teken van de schilder Bob Ross. Aan de hand van een tutorial kan je je
schilder kunsten uittesten op een canvas doek. De workshop vindt plaats in de
avond in het JIJ-huis van 19:30 tot 21:00 en aanmelden kan via de
desbetreffende weekbrief of via de QR-code in deze maandbrief. 
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AGENDA 

 
1 november 
Virtuele inloop 

2 november 
Reguliere inloop - Dennenappels
Jongeren inloop - Pompoms
Kookactiviteit 
Naasten bijeenkomst

3 november 
Reguliere inloop - Boekselen
Virtuele inloop 
Kookactiviteit 

5 november 
Zaterdag inloop 
Yoga en meditatie 

6 november
Jongeren inloop -  Macramé

7 november 
Reguliere inloop - Dennenappels
Kookactiviteit 

8 november 
Virtuele inloop 

9 november 
Reguliere inloop - Boekselen
Wandelen - Bergse bos 
Jongeren inloop - Stickers maken
Kookactiviteit

10 november 
Reguliere inloop - Kaarsenhouder
Virtuele inloop 
Kookactiviteit 

12 november 
Yoga 

13 november 
Jongeren inloop - Pompoms

14 november 
Reguliere inloop - Boekselen
Kookactiviteit 
Workshop - Bob Ross

15 november 
Virtuele inloop 
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16 november 
Reguliere inloop - Kaarsenhouder
Bakken - Muffins 
Jongeren inloop - Macramé
Kookactiviteit 

17 november 
Reguliere inloop - Dennenappels
Virtuele inloop 
Kookactiviteit

19 november 
Open dag in het JIJ-huis

20 november 
Jongeren inloop 

21 november 
Reguliere inloop - Kaarsenhouder
Kookactiviteit 

22 november 
Virtuele inloop 
Training - Grenzen

23 november 
Reguliere inloop - Dennenappels
Jongeren inloop - Pompoms
Kookactiviteit

24 oktober 
Reguliere inloop - Boekselen
Virtuele inloop  
Kookactiviteit 

26 november 
Yoga 

27 november 
Jongeren inloop - Stickers maken

28 november  
Reguliere inloop - Kaarsenhouder
Kookactiviteit 

29 november
virtuele inloop 

30 november 
Reguliere inloop - Boekselen
Jongeren inloop - Pompoms
Kookactiviteit 

Het is even geleden maar op woensdag 16 november kun je tijdens de
inloop weer gaan bakken in het JIJ-huis. Tijdens deze inloop kun je muffins
maken met banaan en/of appel erin. Aanmelden is bij deze activiteit niet
nodig. Hopelijk zien we je dan! 

Op zaterdag 19 november is er weer een open dag. Het JIJ-huis is dan
open voor mensen van buiten af om een kijkje te komen nemen en
informatie te krijgen over het aanbod wat wij aanbieden. Er zijn
ervaringsdeskundigen aanwezig waarmee gepraat kan worden en er zijn
rondleidingen door het gehele JIJ-huis. De open dag is van 10:00 tot
14:00. Ken jij iemand voor wie de open dag interessant is? Mailen kan
naar info@stichting-jij.nl 

Dinsdag 22 november geeft onze vrijwilliger bij JIJ, Amy Pellikaan een
training over grenzen in het JIJ-huis. Hierbij kun je aan de slag met het
thema grenzen. Zo kun je leren waar jou grenzen liggen en om wat meer
stappen te zetten om grenzen aan te geven. De training vindt plaats om
19:30 tot 21:00. Aanmelden kan via de datumprikker link van de
desbetreffende weekbrief of via de QR-code die je in deze maandbrief
vindt.

We wensen je een hele fijne maand toe. 

Liefs, Anita 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

OPEN DAG 

Op zaterdag 19 november is er een open dag in het JIJ-

huis. Tijdens de open dag opent het JIJ-huis haar deuren

voor mensen van buiten af om advies, informatie en/of

een rondleiding te krijgen. Hierbij kunnen ze in gesprek

gaan met ervaringsdeskundigen en kijken of het aanbod

van Stichting JIJ wellicht bij hem of haar past. 

De open dag is van 10:00 tot 14:00. Ken jij iemand voor 

wie de open dag een bezoekje waard is? Vraag ze dan om zich op te geven via

info@stichting-jij.nl Belangrijk; Vanwege de open dag komt de inloop en yoga

op zaterdag 19 november te vervallen. 



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

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

de desbetreffende week. 

Deze maand is het bos nog extra mooi met alle herfstbladeren, de

kleuren komen in het bos extra naar voren. Heb je zin in een

wandeling? Op woensdag 9 november kun je samen met

Annemieke, Saskia en Marian mee wandelen in het Bergse bos.

Je vertrekt vanaf het JIJ-huis om 10:30. Vanaf daar vertrek je naar

het bos om een mooie wandeling te maken. Misschien met een

praatje of even in stilte om je hoofd leeg te maken, alles is goed. 

Het is al even geleden dat we hebben gebakken in het JIJ-huis. Op

woensdag 16 november kun je tijdens de inloop meehelpen met het

bakken van muffins met banaan en/of appel. Het eindresultaat zal er

waarschijnlijk heerlijk uit gaan zien! Vast goed genoeg om te

proeven met een kopje thee als je dat wilt. Je bent welkom om mee

te helpen en omdat het een activiteit tijdens de inloop is, is

aanmelden niet nodig. 

Deze maand kun je drie keer op zaterdag ochtend

aansluiten bij de yoga. De eerstvolgende yogales is

op zaterdag 5 november. Deze wordt gegeven door

Anna. Ruth geeft op zaterdag 12 en 26 november
haar yogalessen en kun je even tijd nemen voor wat

ontspanning in de vroege ochtend 

Deze activiteiten zijn voor 17+

YOGA 

ACTIVITEITEN, WORKSHOPS,TRAININGEN  (VOORAF AANMELDEN)

WANDELEN

BAKKEN - MUFFINS 

Aanmelden kan in de weekbrief van de desbetreffende week of in

de QR-code hiernaast. Als je mee gaat wandelen is het prettig om

ook even een flesje water mee te nemen. Bij terugkomt in het JIJ-

huis kun je als je dat wilt ook aansluiten om samen te lunchen. 



Grenzen; we hebben ze allemaal, maar het is best ingewikkeld om aan te
voelen waar deze liggen. Ook het aangeven van je grenzen kan een hele
uitdaging zijn. Het lijkt soms heel simpel, maar dat is het absoluut niet
altijd. Grenzen is een thema wat voor veel mensen kan spelen en daarom
is er op 22 november een training te volgen die geheel in het teken staat
van grenzen. Zo kun je tijdens deze training meer leren over je eigen
grenzen en hoe je ze bijv. beter kan aanvoelen of kan aangeven. Het kan
zeker heel waardevol zijn in je eigen herstel proces omdat grenzen 

WORKSHOP - BOB ROSS 

zoveel breder is dan nee zeggen tegen bijv. een afspraak met een vriendin. De training op 22 november
begint om 19:30 in het JIJ-huis en duurt tot 21:00. Wil jij deze training niet missen? 
Aanmelden kan via de datumprikker link van de desbetreffende weekbrief of via 
de QR-code hiernaast. 

De workshop start om 19:30 in het JIJ-huis tot 21:00. Wil je ook meedoen? Dan kun je je aanmelden via
de datumprikker link in de desbetreffende weekbrief of via de QR-code hieronder! 

TRAINING - GRENZEN

Misschien ken je Bob Ross, de man die als hij een fout maakt het een
'happy accident' noemt. Vroeger was hij op TV en kon je kijken hoe hij o.a.
een landschap  aan het maken was. Deze maand kun je op maandag 14
november een Bob Ross tutorial volgen en zelf even de kunstenaar zijn.
Wie weet heb je straks een prachtig schilderij om aan de muur te hangen.
Het doel is om even wat ontspanning te vinden in het verven en even je
gedachten daar op te focussen. 



KAARSHOUDERS
Vind je het ook zo fijn om kaarsen aan te steken als het weer wat
kouder en donker wordt? Ik anders wel! Deze maand kun je met een
weck potje en wat echte herfstblaadjes je eigen kaarsenhouder
maken. Door het licht komen de bladeren extra mooi naar voren en
kun je de herfst ook wat meer je huis binnen laten terwijl het licht je
kamer wat gezelliger maakt.

De herfst laat zijn sporen flink na in het bos, dingen waar we ook
creatief mee aan de slag kunnen gaan. Zo kun je al met een tak
en dennenappels een mooi kunstwerk creëren. Het is weer eens
iets anders dan een schilderij aan de muur. Tijdens de inloop kun
je aan de slag om je eigen decoratie stuk te bouwen met
tak(ken), wat touw en dennenappels. De dennenappels kun je
ook weer versieren om er compleet je eigen draai aan te geven. 

DENNEAPPELS 

Als je al wat langer lid bent van het JIJ-huis dan ben je vast wel
bekend 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. 

BOEKSELEN

Deze activiteiten zijn voor 17+
CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS INLOOP

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN 

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. 

Deze activiteiten zijn voor 14 t/m 17 jaar

POMPOMS



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.

STICKERS MAKEN

Macramé is een handwerktechniek waardoor je doormiddel van
knopen, die je met de hand legt, een patroon krijgt. Je kunt het zo gek
niet bedenken of het is wel te macrameeën. Denk aan tassen,
plantenhangers, omslagdoeken, wanddecoraties, dromenvangers,
armbandjes en zelfs teenslippers. Oefen tijdens de inloop met speciaal
katoenen macramé draad in verschillende diktes en kleuren en ga aan
de slag met de makkelijke- en moeilijkere soorten knopen om zo tot
een mooie planthanger te komen.

MACRAME


