
 
  

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 Februari 2018 (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 vanaf 14.00 

 

Innernetten: O.l.v. Marion tussen 14.00 uur en 15.30 Meer contact met je LIJF 
Heb je behoefte aan even een rustmoment, om te ontspannen in je lijf? Wil je wat weten over 
mediteren, of over Mindfulness?  En dat eens ervaren? Even met meer aandacht in je héle lijf zijn in 
plaats van vooral in je hoofd? Marion biedt verschillende vormen aan -van rustig naar 
dynamischer- en zoekt met jou een voor jou geschikte vorm ,van kort (5-10 minuten) tot langer 
(maximaal een half uur). 
Als er behoefte is kan er ook een vast kwartier met (bewegings)oefeningen uit Chi Qong komen. 
Deze oefeningen brengen je beter in je lijf, en dat kan behulpzaam zijn als je je het contact daarmee 
wat verloren bent. 
Daarnaast heeft Marion verschillende oefeningen waarmee je beter in jouw eigen energieveld terug 
kan komen en het kan versterken. 
Spreek haar aan (krullenbol)! 
 

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: maandag 5 februari 13.30, DAGMAR van BUREAU DAADWERK. Voor al je vragen over 

indicaties en werk 

 

EXTRA: maandag 19 februari 14.00-16.00, FIETSENMAKER ESTER voor gratis reparatie aan je fiets. 

Onderdelen zoals kabels of band zelf aanschaffen (eventueel op de dag zelf) bij de action of de 

fietsenmaker hier om de hoek. 
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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 

Lunch GRATIS met iets gezonds erbij 

Van 12.30-13.15 uur  

6 februari: broodjes gezond 

13 februari: soep  

20 februari: smooty en omelet 

27 februari: banaan/ei pannenkoek en fruitsalade  

 

Spelmiddag.  

Vanaf 14.00 

 

 

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. 

 

Sport met Alle 

Tussen 14.00-14.15 vertrekken we vanuit ten Kate naar de sporthal voor voetbal/basketbal/volleybal en 

dergelijke. Aanmelden bij Alle. Hij is aanwezig tijdens de lunch  

 

 

EXTRA: 7 februari MASSAGE door FLORA. 

 

EXTRA: 14 februari om 14.00 VALENTIJNSSBINGO o.l.v. Marcel en Tess. 

 

EXTRA: 21 februari om 14.00 SOFASALON. Denk mee, praat mee, beslis mee over Ten Kate. 

 

EXTRA 28 februari van 11.00-16.00uur KAARSEN MAKEN o.l.v. Edu Art. 

 

EXTRA: Z11 training ‘omgaan met geld’ 6 weken van 14.00-16.00 o.l.v. Richard.  

Start 10 januari - 21 februari laatste keer 
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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: 15 februari 13.00-15.30uur EVELIEN KRIKKE & Gaby Valckx  

over medezeggenschap & regioraad 

 

EXTRA: 22 februari kroegavond 

Vanaf 20.00 bij café van Rijn, het eerste rondje (een drankje tot €3,-) is van ten Kate. 

 

 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 is er 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. 
 

 

 

 


