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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.  

 
 
 
Excursie hobbycentrum | 10 februari | 14 uur 
Ben je nieuwsgierig naar het hobbycentrum? Is de drempel 
nog te hoog maar zou je wel willen gaan? Kom dan mee 
met Ixta op excursie naar het Hobbycentrum! 
We vertrekken vanuit het praktijkhuis en lopen dan samen 
naar het Hobbycentrum. Daar krijgen we een rondleiding en 
zal worden uitgelegd wat er allemaal mogelijk is. Activiteiten 
die worden aangeboden zijn onder meer houtsnijden, 
boetseren, edelsmeden en digitale fotografie. Misschien 
ontdek je zo een nieuwe hobby of een talent wat je nog niet kende van jezelf! 
Voor deze activiteit moet je je aanmelden. 
 
 

Valentijnsactiviteit | 14 februari | 10 uur 
Vandaag is het Valentijnsdag en dit kan een 
leuke dag voor je zijn, maar misschien ook 
juist confronterend. Om aandacht te 
besteden aan deze dag gaan we vragen met 
thema’s die wat te maken hebben met liefde 
met elkaar bespreken. Dit kan leiden tot 
mooie gesprekken over dit onderwerp.  
Aanmelden voor deze activiteit is gewenst, 
maar niet verplicht.  
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Docu-avond | 16 februari | 19.00 uur:  
Vandaag gaan we een documentaire kijken: The 
boy, the mole, the fox and the horse. Daarna 
zullen we de documentaire nabespreken en er is 
voor iedereen ruimte om te vertellen wat je er 
van vond.  
Voor deze activiteit moet je je aanmelden. 
 
 
 
 
 

Muziekmiddag | 22 februari | 14.00 uur:  
Vandaag is het weer tijd voor de muziekmiddag! 
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.  
Je mag je hiervoor aanmelden, maar het hoeft niet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


