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Feestweek 5 tot 10 september
Ixta Noa bestaat deze week alweer 15 jaar en daarom gaan we allerlei leuke activiteiten
doen! Hieronder het overzicht van 5 tot 10 september:
Maandag 5 september: Inloop open van 9.30 tot 17.00 uur.
Vanochtend gaan we aan de slag met het versieren van het
praktijkhuis voor de feestweek!
Vanmiddag worden er allerlei creatieve activiteiten georganiseerd
door Hobbycentrum Nijmegen. Je kunt zelf kiezen aan welke
workshop je deel zal nemen. Iedereen kan deelnemen, van
megacreatieveling tot iemand met twee linkerhanden ;) De
workshops beginnen om 13.30 uur.
Dinsdag 6 september: Inloop open van 9.30 tot 17.00 uur.
Vandaag zal er getrakteerd worden op wat lekkers en voor de rest is het een ‘gewone’ dag.
Woensdag 7 september: Inloop open van 9.30 tot 13.45 uur.
Daarna bowlingactiviteit waar je aan deel kunt nemen!
Vandaag gaan we naar Olround voor een uurtje bowlen! Of je nu
een strike gooit of een abonnement hebt op de goot, alles is goed.
Het gaat om de gezelligheid! We zullen om 14.30 gaan bowlen bij
Olround. Om 13.45 vertrekken we vanuit het Praktijkhuis.
Voor deze activiteit is inschrijven verplicht i.v.m. het aantal banen dat we moeten
reserveren. Inschrijven kan tot 1 september.

Ixta Noa verandert jezelf.
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Donderdag 8 september: Geen inloop
Vandaag is er een open dag in het Praktijkhuis van 10.00 tot 18.00 uur. Dit betekent dat
allerlei mensen van andere organisaties worden uitgenodigd bij Ixta Noa. Je kunt als
deelnemer ook komen als je het Praktijkhuis aan bijvoorbeeld familie of vrienden wil laten
zien. Er is geen gewone inloop.
Vrijdag 9 september: Geen inloop
Het Praktijkhuis is vandaag gesloten vanwege de jaarlijkse vrijwilligersdag.
Zaterdag 10 september: Inloop van 14.00 tot 16.00 uur.
Vandaag is er na al het feestgedruis weer een gewone inloop.

Ixta Noa verandert jezelf.

