
 
  

Voor 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 December 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 

Vanaf deze maand komt Robin, onze VITA stagiaire helpen met koken. 

 

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

 

Extra: Maandag 4 december 16.00-16.45: Bezoek wethouder Frings. Daarna eten we frietjes, en een snack 

(gratis) en vieren we Sinterklaas. 

Extra: 18 december 14.00. Miranda geeft een grensverleggende activiteit: pijl breken 

 

Maandag 25 december dicht ivm 1e kerstdag. 

Maandag 1 januari dicht ivm nieuwjaarsdag. 
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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 Kelly en Christine 

Lunch GRATIS met iets gezonds erbij 

Van 12.30-13.15 uur  

5 december: broodje gezond 

12 december: smoothy 

19 december: soep 

 

Spelmiddag.  

Vanaf 14.00 

 

 

EXTRA: Dinsdag 19 december vanaf 15.00 dicht ivm kerstborrel RIBW medewerkers. 

EXTRA: Dinsdag 26 december dicht ivm 2e kerstdag 

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  

13.30-16.00 uur; Bewegen; Met onze nieuwe vrijwilliger Alle (spreek uit “Olle”) sportman in hart en nieren o.a  

tafel-tennis(voetbal) of buiten balletje trappen, basketbal, volleybal of iets anders op verzoek. De sportschool is 

vanmiddag dicht dus kom dan sporten met hem. 

 

EXTRA: Woensdag 27 december open van 12.00-20.00 

EXTRA: Woensdag 3 januari nieuwjaarsreceptie  
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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;  

Donderdag 21 december: 3 gangen Kerstdiner vanaf 17.30, inschrijven tot en met 18 december. €3,- 

 

 Iedere dag: 

Ophaaldienst Aaron, op afspraak kan hij jou thuis ophalen en wegbrengen. Zie ten Kate website voor meer info. 

 

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 fruit, en limonade(siroop) of fruitwater uit de tap  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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.  
 

 
 

  

 

  



Activiteitenaanbod Dac ten Kate, voor jongeren en jong volwassenen. 
Wij hebben geen vaststaand jaarprogramma en passen activiteitenaanbod aan naar 

behoefte, mogelijkheden en ontwikkelingsvragen van jongeren. 

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om zelf een activiteit aan te bieden of aan te vragen.  

Mogelijkheden zijn onder andere: 

Sport en bewegingsactiviteiten zoals: 

- Fitness (2 sportpassen die gratis te leen zijn) 
- Yoga / meditatie 
- Voetbal op het Johan Cruiff court 
- Tafeltennis 
- Mind fullness  
- Tafelvoetbal 
- Wandelen 
- Fietsen 
- Boksen 
- Darten 

 

Sociale en gezelligheidsactiviteiten zoals: 

- Eat en Meet, gezamelijke warme maaltijd 
- Samen lunchen 
- Consumerrun, activiteiten georganiseerd door jongeren, voor jongeren 
- Spelletjes doen 
- Poolen 
- T.v. kijken/ film kijken/ Wii spelen 
- Chillen in het park of bij de waal 
- Uitgaansavonden 
- Feestavond georganiseerd door de feestcommissie (gerund door jongeren) 
- Interactie met de wijk, zoals klusjes doen voor buurtbewoners 
- Ondersteuning van jongeren onderling op verschillende onderwerpen 
- Inloop  

 

Oefenen in Arbeidsmatige taken en activiteiten zoals : 

- ICT/ website onderhoud 
- Klusjes man/vrouw 
- Kookploeg/ assisteren van de kookploeg 
- Huishoudelijke taken 
- VITA lunch voorbereiden, of iets lekkers bakken/ klaarmaken 
- Boodschappen doen 
- Tuinmeubels maken, tuinonderhoud en kruidentuin aanleggen 
- Portfolio aanleggen, CV schrijven 

 

  



Creatieve activiteiten of workshops zoals: 

- Tekenen 
- Schilderen 
- Muziek- en zangles 
- Muziekworkshops 
- Muziekinstrument spelen, alleen of met anderen 
- Karaoke zingen 
- Sierraden maken 
- Hotfixen 
- Schrijven 
- Fotografie 
- Toneel 
- Drama 
- Kaartjes maken 
- Werken met verschillende materialen (wol, ijzerdraad, kralen, gips/ klei 
- Tegeltjes wijsheid 
- Specifieke jaarfeest activiteiten als kerststukjes maken, pompoen snijden, 

paasfiguren loomen, bloemen van papier maken. 
 

Daarbij hebben we een doorverwijsfunctie en zijn we een centrum waar vele personen en 

initiatieven langskomen, zoals: 

- Workshops, voorlichting bijeenkomsten over (vrijwilligers)werk, arbeidsmatige 
dagbesteding, participatie, inkomen, scholing en cursus voor persoonlijke 
ontwikkeling 

- IPS trajectbegeleiders en Bureau Daadwerk   
- Z11 trainingen zoals omgaan met geld of sociale contracten 
- Zelfregie zoals Steunpunt Stemmen horen en Bureau Herstel komt regelmatig 
- Doorstromen naar ervaringsdeskundige vrijwilliger/medewerker. 


