
Allereerst willen we je een fijn en warm nieuwjaar wensen. Het jaar
2023 is dan eindelijk van start gegaan. Wij gunnen je nieuwe
dagen om mooie herinneringen te maken en stappen te zetten
richting herstel. 

Tijdens de inloop kun je aan de  slag met het maken van een
boekenlegger, wierookhouder of een mason jar. Deze mason jar
kun je vullen met helpende quotes om je een steuntje in de rug te
geven. 
 
In januari  is het JIJ-huis weer geopend op zaterdag. Je bent
welkom op zaterdag 7 januari en zaterdag 21 januari van 11:00 tot
15:30. Ga aan de slag met een activiteit of doe even lekker iets voor
jezelf. 

De yoga is ook weer van de partij in 2023. Iedere zaterdag wisselen
Anna en Ruth elkaar af. Op zaterdag 7 en zaterdag 21 januari geeft
Anna haar yoga en meditatie. En op zaterdag 14 en 28 januari kun
je aansluiten bij Ruth. De yoga lessen zijn in het JIJ-huis van 10:30
tot 12:00. Aanmelden kan via de QR-code of via de datumprikker
link in de weekbrieven. 

Zaterdag 8 januari kun je mee naar een escape room in
Rotterdam. Los samen met elkaar het mysterie op en ontsnap op
tijd uit de kamer. We verzamelen om 11:30 op locatie Fundustry in
Rotterdam. Om 12:00 start de escape room. Na het uurtje kun je
nog even samen wat drinken en afsluiten. Aanmelden kan via de
QR-code of datumprikker link in de weekbrief. 

Op dinsdag 10 januari is er van 10:00 tot 12:00 een inloop ochtend.
Dit is een ochtend waar potentiële leden naar het JIJ-huis kunnen
komen. Ben je al lid van het JIJ-huis, dan ben je ook welkom om
langs te komen. In deze maandbrief lees je meer over de inloop
ochtenden. 

Ook is er op dinsdag 10 januari om 20:00 een lezing over de
eetstoornis ARFID. Deze lezing is voor zowel leden als vrijwilligers
en Rita Maris zal tijdens de online lezing informatie geven over
ARFID en behandelmogelijkheden. Wil jij hier meer over weten?
Meld je dan aan via locatiejijhuis@stichting-jij.nl. 

2 januari 
Reguliere inloop - Boekenlegger
Kookactiviteit 

3 januari 
virtuele inloop 

4 januari 
Reguliere inloop - Wierookhouder 
Jongeren inloop - Klei
Kookactiviteit 

5 januari 
Reguliere inloop - Mason jar 
Virtuele inloop
Jongeren inloop - Bloempotjes
Kookactiviteit

7 januari 
Zaterdag inloop
Yoga met Anna 

8 januari 
Jongeren inloop -Mixed media 
Escape room 

9 januari 
Reguliere inloop - Mason jar
Kookactiviteit 

10 januari 
Inloop ochtend 
Virtuele inloop 
Lezing - ARFID

11 januari 
Reguliere inloop - Boekenlegger 
Training - Zelfvertrouwen en
innerlijke kind 
Jongeren inloop - Mixed media 
Kookactiviteit 

12 januari 
Reguliere inloop - Wierookhouder
Virtuele inloop 
Kookactiviteit 

14 januari 
Yoga met Ruth 

15 januari 
Jongeren inloop - Klei 

Lieve JIJ, 

Stichting JIJ

Agenda

Maandbrief
Januari 



Woensdag 11 januari kun je een training volgen over
zelfvertrouwen en je innerlijke kind. Deze training wordt
verzorgd door Jade de Keijzer, stagiares bij Stichting JIJ. In deze
training zal zij uitleg geven over zelfvertrouwen o.a. in
combinatie met de maatschappij en over je innerlijke kind. De
training is in het JIJ-huis van 15:00 tot 16:30. Aanmelden kan via
de QR-code of datumprikker link in de weekbrief.  

Op maandag 16 januari is het weer tijd om te bakken in het JIJ-
huis. Dit keer kun je zelf tijdens de inloop appelflappen maken.

Deze maand is er een workshop die je kan volgen. We gaan aan
de slag met dankbaarheid. Een groot thema, maar wel
belangrijk om mee bezig te zijn. Je gaan creatief aan de slag
om een klein doosje om te toveren tot je to-go
dankbaarheidsdoosje. Deze workshop is op donderdag 26
januari in het JIJ-huis van 19:30 tot 21:00. Aanmelden kan via de
QR-code of via de datumprikker link in de weekbrief. 

De eerste thema-avond van 2023 staat voor de deur. Deze vind
plaats op vrijdag 27 januari van 19:00 tot 21:00. Tijdens deze
thema-avond kun je spelletjes doen met wat muziek en een
kopje thee. Aanmelden kan via de QR of datumprikker link in
de weekbrief. 

Stichting JIJ wenst je een fijne maand toe 

Liefs, 
Anita 

16 januari 
Reguliere inloop - Wierookhouder
Bakken - Appelflappen
Kookactiviteit 

17 januari 
Virtuele inloop 

18 januari 
Reguliere inloop - Boekenlegger
Jongeren inloop - Bloempotje
Kookactiviteit 

 19 januari 
Reguliere inloop - Boekenlegger 
Virtuele inloop 
Kookactiviteit 

21 januari 
Zaterdag inloop 
Yoga met Anna 

22 januari 
Jongeren inloop - Mixed media

23 januari 
Reguliere inloop - Boekenlegger  
Kookactiviteit

24 januari 
Virtuele inloop 

25 januari 
Reguliere inloop - Wierookhouder
Jongeren inloop - Klei 
Kookactiviteit 

26 januari 
Reguliere inloop - Mason jar 
Virtuele inloop 
Kookactiviteit 
Workshop - Dankbaarheid 

27 januari 
Thema-avond - Spelletjesavond 

28 Januari 
Yoga met Ruth 

29 januari 
Jongeren inloop - Bloempotje 

30 januari 
Reguliere inloop - Mason jar 
Kookactiviteit 

31 januari 
Virtuele inloop 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

INLOOP OCHTENDEN IN HET JIJ-HUIS 
Dit jaar organiseren we vanuit Stichting JIJ
zes inloop ochtenden op de dinsdag. Deze
inloopochtenden zijn van 10:00 tot 12:00 in
het JIJ-huis. We organiseren deze voor zowel
leden als potentiële leden. Zo kunnen zij op
een laagdrempelige manier gebruik maken
van het aanbod en de sfeer proeven.  De
eerste inloopochtend is op dinsdag 10
januari. Aanmelden is niet verplicht. 

Data 
Inloop ochtenden 

2023
Dinsdag 10-1-2023
Dinsdag 14-3-2023
Dinsdag 9-5-2023
Dinsdag 4-7-2023
Dinsdag 12-9-2023
Dinsdag 14-11-2023



Op zaterdag 14 en 28 januari geeft Ruth haar yoga lessen. Alle yoga lessen zijn van
10:30 tot 12:00 . Heb je even behoefte aan een momentje voor jezelf? Meld je dan
aan voor de yoga via de QR hieronder of via weekbrieven. 

Nu alle drukke dagen voorbij zijn kun je wellicht ook
wat rust gebruiken. Yoga kan zorgen voor
ontspanning en stressreductie. In het JIJ-huis bieden
we op vier zaterdagen in januari yoga aan. 
Zo geeft Anna haar yoga en meditatie op zaterdag 7
en 21 januari . 

Deze activiteiten zijn voor 17+

YOGA 

ACTIVITEITEN,WORKSHOPS, TRAININGEN 
(VOORAF AANMELDEN)

THEMA-AVONDEN IN HET JIJ-HUIS 
Naast inloopochtenden organiseren we binnen JIJ zes thema-avonden in
het jaar. Heb jij behoefte om een keer in de avond naar het JIJ-huis te
komen, dan zijn deze thema-avonden wellicht iets voor jou. Tijdens deze
avonden staat er een thema centraal. Zo was er vorig jaar al een thema-
avond die in het teken stond van Halloween. Alle thema-avonden zullen
plaatsvinden op de vrijdagen van 19:00 tot 21:00. Aanmelden zal gaan via
datumprikker. Heb jij een leuk idee voor een thema-avond? Laat het ons
gerust weten! 

Data 
Thema-avonden

2023
Vrijdag 27-1-2023
Vrijdag 24-3-2023
Vrijdag 26-5-2023
Vrijdag 14-7-2023
Vrijdag 8-9-2023 
Vrijdag 17-11-2023

ESCAPE ROOM - LAB MADNESS 
In het lab behandelt de dokter diverse patiënten. Jouw beste
vriendin is gister naar de dokter gegaan en niet meer
teruggekomen. Wat is er aan de hand? Professor Dr. H. Cl. is
druk aan het werk in zijn kantoortje, dit geeft jou de kans even 

rond te kijken in het lab. Alles schoon, clear and clean. Niks aan de hand zou je
zeggen. Maar ergens klopt er iets niet, patiënten verdwijnen niet zomaar. Ga op
onderzoek uit en ontdek de code om bij je vriendin te komen. 
Ga mee naar een spannende escape room op zondag 8 januari. 

Samen met een klein clubje ga je de uitdaging aan om uit de escape room te
komen. We verzamelen om 11:30 bij Fundustry in Rotterdam. Om 12:00 start de
escape room en dit duurt ong. 60 minuten. Daarna kun je eventueel nog ergens een
drankje drinken. 

https://datumprikker.nl/pwxmkdk3muc4dggc
https://datumprikker.nl/pmxxkv7t4kg4em3n
https://datumprikker.nl/pmxxkv7t4kg4em3n


Op woensdag 11 januari kun je in het JIJ-huis een training volgen
over zelfvertrouwen en het innerlijke kind. Tijdens deze training ga
je in gesprek over zelfvertrouwen en wat het voor jou betekent.
Welke invloed heeft de maatschappij op jou zelfbeeld? Ook komt
het stuk innerlijke kind aanbod en krijg je informatie over wat dit
precies inhoudt. De training wordt gegeven door Jade en zij zal je
ook wat tools geven om je zelfvertrouwen te vergroten en je
innerlijke kind  wat meer aandacht te geven. 

Lijkt het jou interessant om aanwezig te zijn bij deze lezing, stuur dan een mail naar
locatiejijhuis@stichting-jij.nl en je ontvangt een uitnodiging via zoom zodat je kan
deelnemen. 

Op dinsdag 10 januari  geeft Rita Maris een lezing voor leden en
vrijwilligers over de eetstoornis ARFID. De lezing is via zoom te
volgen om 20:00.  Rita Maris is moeder van twee kinderen met
ARFID en is ambassadeur bij WEET. Door lezingen wil zij meer
bekendheid creëren rond ARFID. Deze eetstoornis komt nu al
wat meer onder de aandacht en door middel van een lezing wil
Rita meer informatie geven over deze eetstoornis en hoe je het
kan herkennen. Ook krijg je informatie over wat voor
behandelmogelijkheden er zijn. 

LEZING - ARFID 

TRAINING - ZELFVERTROUWEN EN INNERLIJKE KIND 

BAKKEN - APPELFLAPPEN
Ook in het nieuwe jaar gaan we weer met onze handen en wat
bakspullen aan de slag. Het afgelopen jaar zijn hier hele lekkere dingen
uit voort gekomen. Een goede rede om ook in januari weer te gaan
bakken in het JIJ-huis. Dit keer gaan we met zijn alle appelflappen
maken. Dit kan je doen op maandag 16 januari en dit zal tijdens de
inloop plaatsvinden. Help jij ook mee? Aanmelden is hiervoor niet nodig. 

Aanmelden kan via de QR-code hiernaast of in de link
via de weekbrief. Het aantal plekken voor de escape
room is beperkt. Is deze vol? check af en toe
datumprikker, wellicht komt er een plekje vrij. 

Wil je hierbij zijn? Aanmelden kan via de QR-code hiernaast of via de 
datumprikker link in de weekbrief. 

mailto:locatiejijhuis@stichting-jij.nl
https://datumprikker.nl/phxed2ybv224druy
https://datumprikker.nl/phxed2ybv224druy


We trappen de eerste thema-avond af op vrijdag 27 januari met een
spelletjes avond in het JIJ-huis. Vanaf 19:00 ben je welkom om binnen te
lopen. Doe gezellig mee met een spelletje en wij verzorgen de thee,
muziek en doen ook mee. 
Misschien je thuis zelf een spelletje die je wilt meenemen om te spelen
met elkaar. 
Heb jij zin in een spelletje op de vrijdagavond? Aanmelden kan via de
QR-code hieronder of via de datumprikker link in de weekbrieven. 

Dankbaarheid is een mooi, maar ook groot thema en wat moet je er
precies mee? De meeste denken wellicht meteen aan drie dingen
opschrijven in een boekje. Ook denken we vaak aan hele grote
dingen, terwijl dankbaarheid in kleine dingen zit. Op donderdag 26
januari ga samen met Anita aan de slag met dit thema. Op een
creatieve manier ga je je eigen to-go dankbaarheid doosje maken,
die je altijd kan meenemen. De workshop vindt plaats in het JIJ-
huis en zal beginnen om 19:30 tot 21:00. 

WORKSHOP DANKBAARHEID 

SPELLETJES AVOND 

Je bent van harte welkom om deel te nemen en aan de slag te gaan met een kopje thee.
Aanmelden kan via de QR-code hieronder of via de datumprikker  link in de weekbrieven. 
 

CREA-ACTIVITEITEN TIJDENS INLOOP
Deze activiteiten zijn voor 17+

Mason jars 
De potjes zul je vast wel kennen, vroeger kochten
we ze massaal om onze limonade in op te drinken.
Naast dat kun je er ook andere creatieve dingen
mee doen. Zo kun je ze beschilderen of gebruiken
als bloempotje. Deze maand kun je ze met verf op
fleuren om er een eigen 'happy jar' van te maken.
Verder gebruik je papier en maak je kleine briefjes 
 om er in te stoppen. 

https://datumprikker.nl/pgxsqvpxn6i4emdj
https://datumprikker.nl/pgxsqvpxn6i4emdj
https://datumprikker.nl/psxe3kttt8b4e38m
https://datumprikker.nl/psxe3kttt8b4e38m


Zo kun je er quotes opschrijven, zodat je er altijd een kan pakken, als je deze nodig hebt.
Maar je kunt ook op ieder blaadje een herinnering opschrijven en deze in het potje
bewaren. Als je dan weer enige tijd verder bent in het jaar, heb je nog een aandenken aan
alle herinneringen die je hebt gemaakt. In plaats van papier kun je ook nog ijsstokjes
gebruiken! 

WIEROOKHOUDER
Wierook, de een is er helemaal weg van
en de ander steekt het liever nooit aan.
Er zijn enorm veel geuren van en ook in
wierookhouders heb je veel soorten en
maten. Deze maand kun je tijdens de
inloop je eigen wierookhouder maken.
Ga aan de slag met materialen en
eindig met een zelfgemaakte houder
zodat je in huis je wierook een mooi
plekje kan geven. 

BOEKENLEGGER
Ieder jaar bepaal ik een leesdoel voor het
komende jaar en koop ik weer boeken. Nu zijn
boeken kopen en lezen echt twee
verschillende dingen. En als je leest dan is een
boekenlegger ook best handig. Als je even
klaar bent met lezen, of halverwege
onderbroken wordt. Ga aan de slag met papier
en waterverf en maak je eigen boekenlegger
voor in het boek waar jij dit jaar weer in gaat
beginnen. 



KLEI
We zijn eerder creatief bezig geweest met klei. Met
klei heb je ontzettend veel mogelijkheden. Deze
maand leek het mij leuk om schaaltjes te kleien. Hier
kun je bijvoorbeeld je sieraden op leggen of andere
kleine dingen die we sneller geneigd zijn kwijt te
raken. Zelfs met behulp van wat extra klei er een
kaarsenhouder van maken. Zo kun je je schaaltje
meerdere doeleinde geven. Als deze af is kun je hem
natuurlijk ook beschilderen en opleuken zodat hij
perfect in je woonkamer of andere kamer past.

BLOEMPOTJE
Heb jij ook planten in huis? Ondanks dat
ik weinig ruimte heb, kom ik vaak met een
klein plantje thuis. Deze groeit dan weer
uit tot een grotere plant die ik eigenlijk
geen plek kan geven in mijn slaapkamer.
De bruine potjes kunnen we zelf ook leuk
oplopen met verf. En dat kun je deze
maand ook tijdens de jongeren inloop
doen. Zo kun je even je gedachten
verzetten terwijl je een bloempotje in de
verf zet. Zo heeft je plantje straks een
mooie potje waardoor hij er extra leuk
uitziet in de vensterbank of op je tafel.

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 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!

MIXED MEDIA 

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


