
 
  

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 Juli 2019 (website www.dactenkate.nl) 

 

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

WIJ BIEDEN AAN 
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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 jongeren 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 blokje om met iedereen die daar zin in heeft 

 

14:00 uur 

EXTRA:  1 juli    Afmaken wierrookhouders 

EXTRA:  8 juli    Oorbellen maken met Lieke 

EXTRA:  15 juli  Lama improvisatiespel o.l.v. Kelvin en Richard 

EXTRA:  22 juli  Vliegengordijn maken o.l.v. Kevin 

EXTRA:  29 juli  Zomer Bingo 
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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 juli:    broodjes gezond  

9 juli:    soep  

16 juli:  omelet en fruitsalade 

23 juli:  banaan/ei pannenkoek 

30 juli:  smoothies 

 

14:00 uur 

EXTRA: 2 juli    Tafeltennistoernooi  

EXTRA: 9 juli    Pooltoernooi 

EXTRA: 16 juli  Beachparty spullen maken 

EXTRA: 23 juli  Bloempotten maken van cement o.l.v. Kevin 

EXTRA: 30 juli  Mariokart toernooi 

 

Spelmiddag. 

Vanaf 14:00 uur 

 

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 is om de week op de houtwerkplaats om je te verwelkomen en iets samen met je te doen 
  

14:00 uur  
EXTRA: 3 juli        Massage van Flora en Tour de RIBW Fotostudio 2.0 
EXTRA: 10 juli      Worteltaart bakken met Kelly en Lara 
EXTRA: 17 juli      Naar de stad, Roze woensdag Vierdaags feesten 
EXTRA: 24 juli      Beachparty spullen maken 

EXTRA: 31 juli      Flessenvoetbal en waterballonnengevecht 
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Meet en Greet  

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

 

Music  

Gerrit, onze vrijwilliger, is van 14:00-16:30 uur aanwezig voor gratis gitaarles en /of zangles  

 

Mindfulness 

Iedere donderdag om 14:30 uur geeft Gerrit een halfuurtje mindfulness. Je mag altijd meedoen.  

 

Creatief 

O.l.v. Lara 

 

Eat &Meet 

17:30; Een warme maaltijd voor 3 euro, inclusief toetje. Er wordt gekookt door jongeren 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 juli      Youri Blok komt langs van 15:30 t/m 17:00 uur voor gesprekken over LHBT 

EXTRA: 11 juli    Sofasalon om 16:00 uur en kroegavond in van Rijn 

EXTRA: 18 juli    Barvergadering om 16:00 uur en Tekenactiviteit van Meira om 14:00 uur 

EXTRA: 25 juli    BBQ op ten Kate met feest tot 22:00 uur erachteraan 

 

 
  

 

EXTRA juli 

BBQ & Beachparty op 25 juli  
 

 

Lia heeft vakantie van 24 juni tot en met 14 juli 

Janne heeft vakantie van 4 juli tot en met 4 augustus 

Kevin heeft vakantie van 29 juli tot en met 3 september 

 

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. 
 


