
 
  

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 April 2019 (website www.dactenkate.nl) 

 

NIEUW: je kunt je ook opgeven voor de evenementen via de website 
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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 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. 

 

Rondje Blok zonder poespas 

Na het eten gaan we een blokkie om met iedereen die daar zin in heeft 

 

14.00 uur 

EXTRA:  1 april  Karaoke middag 

EXTRA:  8 april  Ester de fietsenmaker komt. Is er iets mis met je fiets neem hem dan mee. Ze kijkt je 

fiets dan gratis even na 

EXTRA:  15 april  BHV quiz + verrassingsontruiming ergens op de dag 

EXTRA:  22 april   GESLOTEN i.v.m 2e Paasdag 
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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  

2 april: broodjes gezond  

9 april: soep  

16 april: omelet en fruitsalade 

23 april: banaan/ei pannenkoek 

 

14.00 uur 

EXTRA: 2 april     Tafeltennis toernooitje 

EXTRA: 9 april     Mariokart toernooitje 

EXTRA: 16 april   Poolbiljart toernooi o.l.v Guido 

EXTRA: 23 april   Schilderen met Anouar (workshop) 

EXTRA : 30 april  Bezoekje Anatomisch Museum 

 

 

Spelmiddag. 

Vanaf 14:00 uur 

 

Vanaf 15 januari tussen 15.00-16.00 voetballen o.l.v. Lifegoals bij de Orion Voetbalvelden 

 

 

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. 

 

Houtwerkplaats 

Kevin komt na de lunch iedereen ophalen die een middagje op de houtwerkplaats wil werken. Diverse kleine 

projectjes die je voor jezelf (GRATIS) kunt maken . We hebben een aantal meditatiebankjes die gepimpt 

mogen worden. Doe je mee? 

 

14.00 uur 

EXTRA: 3 april   Flora geeft massage  

EXTRA: 10 april   Bloempotjes versieren inclusief plantje om mee te nemen 

EXTRA: 17 april   Paasbrunch 

EXTRA: 24 april   Bezoekje aan de Hortus Nijmegen, wandeling met drankje in theetuin 
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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 (4 en 11 april heeft 

Gerrit vakantie) 

 

Mindfulness 

Iedere donderdag om 14:30 geeft Gerrit een halfuurtje mindfulness. Je mag altijd meedoen. (4 en 11 april heeft 

Gerrit vakantie) 

 

Creatief 

O.l.v. Lara 

 

Gezond en sportief bezig 

Iedere donderdag; rondje blok met sportieve elementen o.l.v. Bas onze PMTer 

 

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. 

 

14.00 uur 

EXTRA; 4 april  Geen avondeten vanavond, we gaan eerder dicht; de opbouwploeg blijft om alles klaar 

te maken voor het feest van de volgende dag 

EXTRA: 4 april    Sudokuwedstrijd o.l.v Romy 

EXTRA: 11 april  Paasbingo o.l.v Marcello      

EXTRA: 18 april  Sofasalon (16.00 uur) 14.00 uur bezoekje aan kinderboerderij Kobus o.l.v. Meira 

EXTRA: 25 april  EHBO les van Kelvin en zijn moeder & Kroegavond bij van Rijn 

 

Iedere maand is er een bijeenkomst voor LHBTers in cafe Labelloos. Als er mensen zijn die onder 

begeleiding daar nar toe  willen kan dat met iemand van ten Kate. Deze maand is het op 18 april om 

11.00 uur. Er is dan een interview met twee dragqueens 

 

 

FEEST vrijdag 5 april 

Thema de 90s. Zie verder de affiches 
 

 

CONSUMER RUN 19 april: Hollandse avond 
1x per maand draaien we op vrijdagavond van 18.30-20.00 Consumer Run. Gedraaid door Amanda en Marcel. 

Geen begeleiding aanwezig 

 

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. 
 

 


