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Activiteiten Praktijkhuis
Juli en augustus 2022
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.

Medaille 4-daagse | 4 vrijdagen in juli en augustus | 10.00 uur

In het kader van de 4-daagse in Nijmegen houden we onze eigen 4daagse actie! Als je in juli en augustus 4 keer meeloopt tijdens het
wandelen op vrijdag krijg je een medaille! Er zijn speciale stempelkaarten
die je af kan laten tekenen om de 4 keer bij te houden.

IJs eten! | 1 juli | 15.00 uur:
Vandaag gaan we lekker ijs eten op de inloop om de
zomer in te luiden. Er zullen verschillende soorten ijs zijn en
je kan het nog opleuken met spikkels, slagroom, hagelslag
enzovoorts.
Aanmelden voor deze activiteit is gewenst.

Ixta Noa verandert jezelf.

ixtanoa.nl
Muziekochtend | woensdag 13 juli | 10.00 uur:

Vandaag is het weer tijd voor de muziekochtend!
Neem een nummer mee dat wat voor je betekent. Je
wordt er bijvoorbeeld vrolijk van, het raakt je of het
heeft je geholpen in je herstel. Samen luisteren we naar
de nummers en bespreken we wat het voor je betekent.

Picknick | 5 augustus | 12.30 uur
Vandaag gaan we lekker picknicken! Het mooie weer
hebben we er vast bij besteld, dus hopelijk krijgen we dat
inderdaad. Er zullen lekkere broodjes zijn en natuurlijk
beleg en wat drinken.
Voor deze activiteit is aanmelden gewenst.

Ervaringsverhaal Harm| 17 augustus | 14.00 uur
Ben jij benieuwd naar hoe een ander zijn weg heeft
gevonden in het leven met een psychische
kwetsbaarheid? Harm vertelt in augustus over zijn
weg naar herstel en wat hij tegenkwam.
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.

Ixta Noa verandert jezelf.

