
 
  

Jongeren en jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond 

Je bent van harte welkom in de Ten Katestraat 6, Nijmegen. Tel 088-3822439 

Loop gerust eens naar binnen om kennis te maken.  

PROGRAMMA OKTOBER 2017 (website www.dactenkate.nl) 
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Meet en Greet  

Je kunt van 12.30-19.30 binnen komen lopen voor een gesprekje een spelletje of een activiteit. 

 

Romy maakt prachtige kapsels bij iedereen die dat wil, krul, invlechten, opsteken 

Van 14.00-16.00 en verder op afspraak 

 

Muziek & Crea  

O.l.v. Lara 

 

Eat & Meet 

17.30; Een warme maaltijd voor 3 euro, inclusief toetje. Er wordt gekookt door de kookploeg van Ten Kate 

Geef je op via facebook of via de inschrijflijst op het prikbord, daar kun je ook zien wat we gaan eten 

 

Ophaaldienst Aaron: op afspraak kan hij jou thuis ophalen en wegbrengen. Vraag naar de voorwaarden. 

 

EXTRA: 9 oktober 15.00uur. Workshop van CliëntenRaad (CR) en medezeggenschapsraad.  

EXTRA: 9 oktober 14.00-14.30. Innernetten; ontspanningsoefeningen etc. door Marion 

EXTRA: 16 oktober 14.00uur. Upcycling van kleding, door textiele werkvormen juf Lia en Emma. 

EXTRA; 16 oktober 14.00-14.30. Innernetten; ontspanningsoefeningen etc. door Marion 

EXTRA; 23 oktober 14.00-14.30. Innernetten; ontspanningsoefeningen etc. door Marion 
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Meet en Greet  

Je kunt van 10.30-16.30 binnen komen lopen voor een gesprekje een spelletje of een activiteit 

 

VITA Kookactiviteit met Richard/Erik 

Lunch GRATIS met iets gezonds erbij 

Van 12.30-13.15 uur  

3 oktober: broodje gezond 

10 oktober: smoothy 

17 oktober: soep 

24 oktober: fruitsalade 

31 oktober: bananen/ei pannenkoeken 

 

 

Spelmiddag.  

Vanaf 14.00 

 

EXTRA; 3 oktober  INNOVATIE INSPIRATIE; in Brebl HONIG complex. Tot 17.00 uur 

http://www.dactenkate.nl/
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Meet en Greet  

Je kunt van 10.30-16.30 binnen komen lopen voor een gesprekje een spelletje of een activiteit. 

 

Lunch 

Gratis lunch van 12.30-13.15 uur. 

 

Let’s move  

14.00 uur; Bewegen; oa  tafel-tennis(voetbal) of buiten balletje trappen 

14.00 uur: Creatieve activiteit door Naomi, op FB zal gemeld worden wat ze gaat doen  

 

Ophaaldienst Aaron, op afspraak kan hij jou thuis ophalen en wegbrengen. Vraag naar de voorwaarden. 

 

EXTRA; 4 oktober  vanaf 14.00 uur FLORA komt voor massages 

EXTRA: 18 oktober, 14.00-15.30 SOFASALON. Praat mee. denk mee en beslis mee over veranderingen 

bij Ten Kate. 

EXTRA; 25 oktober 13.30 op de Graafseweg voorstelling “Vrije Val”  
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Meet en Greet  

Je kunt van 12:30-19:30 binnen komen lopen voor een gesprekje een spelletje of een activiteit 

 

Music 

Gerrit, onze vrijwilliger, is van 14.00-16.30 aanwezig voor gratis gitaarles en /of zangles 

 

Creatief 

o.l.v. Lara 

 

Eat &Meet 

17.30; Een warme maaltijd voor 3 euro, inclusief toetje. Er wordt gekookt door de kookploeg van Ten Kate 

Geef je op via facebook of via de inschrijflijst op het prikbord, daar kun je ook zien wat we gaan eten 

 

 

EXTRA: 19 oktober, fotoshoot met Lia (vervolg twee weken later) 

EXTRA: 26 oktober, kroegavond vanaf 19.30 bij café van Rijn. Ten Kate trakteert het eerste drankje 

(fris, biertje, wijntje).  

 

 

Vrijdag, zaterdag en zondag zijn we gesloten. 
 

Vooraankondiging: vrijdag 10 november FEESTAVOND bij ten Kate. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Wil je een activiteit aanbieden of mis je een activiteit, neem contact op met je PB-er of de 

begeleiding van DAC Ten Kate voor een afspraak. We bespreken dan de mogelijkheden.  
 

Verder hebben we activiteiten op aanvraag: 

 

*Inleiding in de fotografie 

*Portfolio of CV schrijven 

*Helpen bij moeilijke telefoongesprekken 

*Crea activiteiten 

*Staat het er niet bij vraag er dan gerust om 

 

SPORTPAS GRATIS  
(om te gebruiken; haal hem op en ga met iemand van Ten Kate of alleen fitnessen, 

 bij sportschool Nijmegen ‘82) 

 

 

verder iedere dag dat we open zijn GRATIS limonade(siroop) of fruitwater uit de tap en fruit 

 

 


