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Wandelen | Elke vrijdag | 10.00 uur 
Op vrijdagochtend maken we een wandeling door de 
sfeervolle binnenstad van Nijmegen. 
Natuurlijk is het fijn om in beweging te zijn, maar we vinden 
het vooral belangrijk dat we het gezellig hebben met elkaar. 
Je mag wekelijks aansluiten of gewoon een keertje meelopen. 
Voor deze activiteit is aanmelden gewenst.  

 
 

Zoete high tea | 6 juni | 13.00 uur: 
Vandaag gaan we na de lunch aan de slag met cupcakes 
bakken en versieren! Daarnaast maken we andere lekkere 
zoeternijen klaar. Als klaar is gaan we het natuurlijk samen 
opeten met een lekker bakje thee erbij. 
Voor deze activiteit is aanmelden gewenst.  
 
 

 
Karaoke | 15 juni | 19.00 uur: 
Vandaag gaan we op veler verzoek een avond 
karaoke doen! Je kunt een verzoeknummer 
aanvragen en het dan gaan meezingen. Het wordt 
ongetwijfeld een gezellige avond! 
 
 

 
 
 



ixtanoa.nl 

Ixta Noa verandert jezelf. 

 
Kledingruil | vrijdag 24 juni | 14.00 uur: 
Neem vanmiddag al je kleren mee die je niet meer past, maar 
wel leuk zijn voor iemand anders (dus schoon en niet kapot of 
versleten). We zullen alle kleren uitstallen en je kunt dan 
shoppen tussen die kleren voor jezelf. Hopelijk gaat iedereen 
met leuke kleren weer naar huis!  
 
 
 

Ervaringsverhaal Eric| dinsdag 28 juni | 14.00 uur 
Ben jij benieuwd naar hoe een ander zijn weg heeft 
gevonden in het leven met een psychische 
kwetsbaarheid? Eric vertelt 28 juni over zijn weg naar 
herstel en wat hij tegenkwam. Het zal onder meer 
gaan over verslaving en trauma’s.  
Na het ervaringsverhaal is er ruimte om eigen 
ervaringen uit te wisselen en herkenning te delen. 

 
 
 
Aanmelden voor activiteiten 
Bij sommige activiteiten is aanmelden verplicht, dit kan op de 
inschrijflijsten, door te bellen naar 024- 679 3782 of te mailen naar 
nijmegen@ixtanoa.nl. Als er een uiterlijke datum en tijd is om je aan te 
melden staat dit vermeld op de affiches/inschrijflijsten. 


