
ixtanoa.nl 

Ixta Noa verandert jezelf. 

Activiteiten Praktijkhuis  
 
Oktober 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.  

 
 
Dierenspeeltjes maken | 3 oktober | 10.00 uur 
We gaan vandaag aan de slag met het maken van 
speeltjes voor katten en honden. Het worden leuke 
speeltjes en iedereen kan het. Het is niet heel lastig, 
maar wordt ongetwijfeld wel heel gezellig! 
Voor deze activiteit moet je je aanmelden. 
 
 
 

Vision board maken | woensdag 12 oktober | 10.00 
uur:  
Vandaag gaan we aan de slag met het maken van 
een vision board! Een vision board is een manier om 
je dromen/doelen in kaart te brengen door letterlijk 
een moodboard te maken van je doel. Je pakt een 
mooi stuk karton en je gaat er mooie afbeeldingen 
op plakken die als symbool dienen voor jouw doel. 

Voor deze activiteit moet je je aanmelden. 
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Karaoke | 19 oktober | 19 uur 
Vandaag gaan we op veler verzoek een avond 
karaoke doen! Welk nummer wil jij graag 
meezingen? Zet je leukste hoed op of kom gewoon 
als je zelf en zing je lievelingsliedje mee! Je kunt een 
verzoeknummer aanvragen en het dan gaan 
meezingen. Of laat je verrassen en iemand anders 
het nummer kiezen. Het wordt ongetwijfeld een 
gezellige avond! 
 
 
 
 

Pompoenspoken maken | 26 oktober | 10 uur 
We gaan vandaag aan de slag met het snijden 
van spoken uit pompoenen. Je kunt hiervoor 
eerst een voorbeeld zoeken of gewoon op 
gevoel aan de slag gaan. Ixta Noa zorgt voor 
de pompoenen en andere spullen die nodig 
zijn. Het wordt ongetwijfeld gezellig! 
Voor deze activiteit moet je je aanmelden. 
 
 
 

 
 
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. 


