
 
  

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 Juni 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. 

 

Tuin en Crea  

O.l.v. Lara en Marion vanaf 14.00 

 

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 aan de deur, daar kun je ook zien wat we gaan eten. 

 

EXTRA: 4 juni 14.00 uur SCHILDEREN 

EXTRA: 11 juni 15.00 uur FIETSENMAKER Esther komt langs. Neem je fiets mee als er iets aan 

gemaakt moet worden. 

EXTRA: 18 juni 14.00 uur COLLAGES maken o.l.v. Tess 

EXTRA: 25 juni 14.00 uur SCHILDEREN 
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VITA-DAG 
 

Meet en Greet  

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

 

VITA Kookactiviteit; GRATIS lunch met iets gezonds erbij 

Van 12.30-13.15 uur  

5 juni: broodjes gezond en smoothie 

12 juni: soep  

19 juni: omelet en fruitsalade 

26 juni: banaan/ei pannenkoek 

 

Sporten met Wessel 

Vanaf 14.00 uur 

5 juni: TAFELTENNISTOERNOOI 

12 juni: KICKBOXCLINIC 

19 juni: ZELFVERDEDIGING 

26 juni: BOOTCAMP 

 

Spelmiddag. 

Vanaf 14.00 uur 

 

Lifegoals 

Elke dinsdagmiddag is er de mogelijkheid om te voetballen op de Orionvelden o.l.v. Richard 

Van 15.30 tot 16.30 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. 

 

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

Van 13.30-16.30 en verder op afspraak 

 

EXTRA: 6 juni 14.00 uur MASSAGE door FLORA. 

EXTRA: 6 juni 14.00 uur BAKKEN (koekjes) met Kelly 

EXTRA: 13 juni 14.00 tot 16.00 uur MINI-SYMPOSIUM FORENSISCHE ZORG. Ten Kate is gesloten 

als dagactiviteitencentrum. 

EXTRA: 20 juni 14.00 uur SOFA salon. Denk mee, praat mee, beslis mee over Ten Kate. 

EXTRA: 27 juni FLYEREN in de stad 
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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 aan de deur, daar kun je ook zien wat we gaan eten. 

 

EXTRA: 7 juni 16.00 uur Barvergadering 

EXTRA: 14 juni 14.00 uur ZOMERVERRASSINGSBINGO o.l.v. Marcel  

EXTRA: 28 juni KROEGAVOND. 

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

Ook is er tijdens de kroegavond een pubquiz o.l.v. Tess 

  

EXTRA 

Vrijdag 1 juni Life Goals Sportfestival Nijmegen 

Van 12:00 – 17.00 uur bij SV Orion 

 

EXTRA 

Vrijdag 8 juni De Ronde Tafel van 15:30 – 17:00 uur 

 

EXTRA 

Vrijdag 8 juni en vrijdag 29 juni STEMMEN HOREN 

Om 11.30 uur op DAC 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. 
 

 


