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Activiteiten Praktijkhuis  
Maart 2023 
 
 

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.  

 
 
Indonesische lekkernijen maken | 7 maart | 10 uur 
Vandaag gaan we diverse Indonesische lekkernijen 
maken! Denk hierbij bijvoorbeeld aan pandan cake 
en kue lapis. Als het klaar is, zullen we de lekkernijen 
natuurlijk samen opeten en wie weet is er nog wat 
over voor thuis!  
Voor deze activiteit moet je je aanmelden. 
 
 

Henna | 15 maart | 10.00 uur 
Doordat de henna te laat geleverd werd ging 
deze activiteit in december niet door. Maar 
gelukkig is de henna inmiddels binnen en 
kunnen we nu wel echt aan de slag met het 
maken van hennaversieringen. Je kunt een 
mooie versiering maken op je hand of arm of 
iemand vragen of diegene het bij jou wil doen.  
Voor deze activiteit moet je je aanmelden. 
 

 
Spelletjesmiddag | 24 maart | 14 uur 
Het is deze week de Week van de Psychiatrie. In 
het kader daarvan hebben we een 
spelletjesmiddag. Vandaag is het dus game-time in 
het praktijkhuis! De spellen gaan op tafel en je kunt 
kiezen welk spel je leuk vindt om aan mee te doen.  
Zo zal het Steekje Los spel gespeeld worden, maar 
ook Kolonisten van Catan of andere spellen. Je kunt zelf kiezen waar je aan mee wil 
doen. Aanmelden voor deze activiteit is gewenst, maar niet verplicht.  
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Docu-avond | 30 maart | 19.00 uur:  
Vandaag gaan we een documentaire kijken: we 
maken later nog bekend welke. Dit zal te lezen 
zijn in de map in het praktijkhuis. 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. 

 
 
 
Pasen | 10 april | 11.00 uur:  
Het is weer tijd voor de jaarlijkse paasbrunch! 
Allerlei paaslekkernijen komen op tafel en we 
maken er zo een gezellige Pasen van. Daarna is 
het natuurlijk tijd voor de paastraditie: eieren 
zoeken! Door het hele praktijkhuis zullen ze te 
vinden zijn en wellicht ook buiten! 
Aanmelden is verplicht voor de brunch. In de 
middag (vanaf 13.30) kun je wel gewoon  
langskomen zonder aanmelding.  
 
 
 
 
 
 
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. 


