
Druten | DAC de Arc     Programma September 2022 
Kattenburg 19-21 Druten 

 
 

 Ochtend Tijd Middag/Avond Tijd 

M
aa

nd
ag

 

5-9, 12-9, 19-9 
Bijkletsen met thema en 
koffiespecial/Productie/Digiwijs  
26-09 Bijkletsen met koffiespecial 
(thema vanaf do ‘week van de 
eenzaamheid’, hoe kijk je tegen deze 
week aan?)   
 

 
09.30-12.00 

5-9, 12-9, 19-9, 26-09 
Creatief 
Productie 
Spel  
Fotografie met je mobiel  
  

 
13.30 - 16.00 

D
in

s  
da

g  

6-9,13-9, 20-9,27-9 
Eigen werk 
Productie/opknappen meubels 
Soep van de dag door Cees 
13-09 Cees koopt lunch voor 14-09 

 
09.30-12.00 

6-9,13-9, 20-9,27-9 
Productie 
Kokkerellen in de keuken (kleine 
kook/bakactiviteit) 
Inloop 

 
13.30 - 16.00 

W
oe

ns
da

g 

7-9, 21-9, 28-9 
Groenactiviteit sfvW 
Leefstijl: Gym (zonder 
‘Coronastoel’) 
14-09 Kokkerellen klein, 
gezamenlijk voor de lunch. 
Productie/stofferen–  
Inloop 

 
09.30–12.00 

7-9, 21-9, 28-9 
Groenactiviteit sfvW 
14-09 Oud Hollandse spelen (door 
Pieter gemaakt) 

 
13.30 - 16.00 

D
on

de
rd

ag
 

8-9 Fotografie (iedereen kan 
aansluiten) 
15-9 Bingo 
22-9 Fotografie (iedereen kan 
aansluiten) 
29-9 BBQ voorbereiden 
 

 
09.30- 12.00 

8-9, 15-9,  
Spel-Productie/meubels maken 
22-9 Eropuit 
29/9 start Week van de 
eenzaamheid met een BBQ.  

 
13.30 - 16.00 

V
rij

 
da

g   

9-9, 16-9, 23-9, 30-9 
Leefstijl: gym (zonder ‘Coronastoel’) 
Mozaïek/houtbrandopdracht 
 
30-9 Gesprek: Gedicht maken 
‘ELFJE’ over de psychiatrie 
 

 
09.30- 12.00 

9-9, 16-9, 23-9, 30-9 
Meezingen 
 
30/9 Meezingen met SPECIALS 
tegen de eenzaamheid. We zoeken 
samen naar speciale verhalen. 

 
13.30 - 16.00 
 

1x
 

ni et
 

Koffie-uurtje samenspraak 13.30-16.00   

     
 
 
Let op: voor de speciale activiteiten welke schuingedrukt zijn is een aparte flyer met informatie gemaakt welke op de locatie de 
Arc op het prikbord hangt. Denk bijv. Aan bijzonderheden/eigen bijdrage. Voor alle activiteiten geldt dat je je vooraf moet 
aanmelden. Zie verdere informatie voor aanmeldgegevens.  

Spraakmakers: 
Iedere donderdag van 10u tot 12u ben je welkom in de doorkijk in Puiflijk. Deze herstelgerichte inloop wordt verzorgd door 
ervaringsdeskundigen uit de wijk. Kom je graag in contact met andere mensen uit de buurt of heb je zin in een laagdrempelige 
knutselactiviteit, wees dan welkom! Je kunt ons volgen op facebook voor actualiteiten rondom Spraakmakers.	 
 
 
 
  



 

Tiel | DAC Dolfijn     Programma September 2022    
Dr. Schaepmanstraat 23 Tiel 
 
 

 Ochtend Tijd Middag/Avond Tijd 

Maand
ag 

5-9 scherp/ waar leg je de focus 
12-9 mozaïeken fotograferen 
19-9 wagens corso fotograferen 
26-9 fotocollage fruitcorso maken 

10.00 - 
12.30 

Inloop 
 13.30 - 16.00 

Dinsda
g 

6-9 dakpan afmaken 
13-9 dag positief denken- Loesje 
workshop 
20-9 dot painting (textiel- kaarten) 
27-9 spiegel met raffiarand maken 
4-10 je huisdier in het zonnetje 

10.00 - 
12.30 

6-9 bakken (cake) 
13-9 Pouring 
20-9 de vooroordelen in de 
psychiatrie 
Seb kortbeek 14:30-16:00 
27-9 kaartjes maken voor 
elkaar  
4-10 wandeling maken 

13.30 - 16.00 

Woens
dag 

7-9   meubel opknappen 
14-9 tutclub 
21-9 dag alzheimer- geheugenspel 
28-9  digiwijs 
5-10 Iedereen is welkom ochtend   

10.00 - 
12.30 Inloop 13.30 - 16.00 

Donder
dag 

1-9 op porselein tekenen en 
schilderen 
8-9 met plamuurmessen verven 
15-9 meubel opknappen 
22-9 sieraden maken met Chengetai 
29-9 start week tegen eenzaamheid 
6-10 Taart bakken/ elke dag een 
feestje 

10.00 -
12.30 

1-9 marmeren met 
scheerschuim 
8-9 kaartmiddag 
15-9 vrij werk 
22-9 houtbewerking  
29-9 kaartje voor iemand die 
je lang niet hebt gezien 
6-10 afsluiting week van de 
eenzaamheid 

13.30 - 16.00 

Vrijdag 
Leefstijl: Grow with jou 
 

10.00 –
13.00 

2-9 kokosnoten dag/ 
kokosmakron  
9-9 voorprogramma appelpop 
16-9 schoonmaakdag 
23-9 gebarentaaldag/ 
gebarentaal leer 
30-9 lievelingsmuziek met 
verhaal 

13.30-16.00 

29 
septem

ber 

Start week tegen de Eenzaamheid. 
Koffie uurtje + samenspraak special  

10.00-
12.00 

  

29 
septemb

er 
Samen chinees eten  17:00-19:00   

3 okt 
Pannenkoeken vanaf 13.00 uur. 
€0,60 per pannenkoek 

   

 
 
 
 
 



 
Aanmelden 
Om je aan te melden voor één of meerdere van de activiteiten uit het overzicht kun je binnen 
openingstijden bellen met de bereikbaarheidstelefoon van: 
• Druten | DAC de Arc: 06 46 71 54 54 
• Tiel & Culemborg | DAC Dolfijn: 06 10 36 51 33 
 
 
Andere activiteiten 
Er zijn verschillende voorkomende activiteiten die door cliënten uitgevoerd kunnen worden, zoals 
receptie, gastvrouw/heer en chauffeur. Deze staan niet vermeld in het programmaoverzicht. Wil je hier 
meer informatie over of heb je belangstelling?  
Bel dan met: 06 55 36 68 98 (Nijmegen) of 06 10 36 51 33 (Rivierenland). 
 
Inlopen 
Naast de activiteiten op de centrale voorzieningen zijn er in de gehele regio diverse inlopen waar een 
medewerker of vrijwilliger van RIBW Nijmegen & Rivierenland aanwezig is. Wil je hier meer informatie 
over? Bel dan met 06 55 36 68 98.   
 
Meer informatie 
Kijk regelmatig op www.ribwclientenplein.nl voor digitale activiteiten, extra activiteiten rondom 
feestdagen of eenmalige facultatieve activiteiten.  
 
 
 
 
Culemborg | DAC Bolderhuis Prijsseweg 1b Culemborg 
 

 Ochtend Tijd Middag/Avond Tijd 

D
in

sd
ag

 Locatie tijdelijk gesloten 
Voor meer info neem contact op met Jacky Leegstrate 0652542647 of  

J.Leegstraten-Westenberg@ribw-nr.nl 
 

 
 
 
 
 


