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Hobbycentrum Nijmegen 
voor mensen met en  
zonder beperking.
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Door een bedrijfsongeval kon  
Antoon zijn werk en hobby  
(fotografie) niet meer uitvoeren. 
Bij het Hobbycentrum vond hij met 
professionele ondersteuning een 
nieuwe liefhebberij. Bovendien 
doet hij er nieuwe contacten op.
 
Ben jij graag creatief bezig en wil 

je nieuwe mensen ontmoeten?  

Deze folder bevat informatie over  

Hobbycentrum Nijmegen.



Lekker aan de slag met je hobby
Hobbycentrum Nijmegen wil voor alle 

mensen ouder dan 18 jaar, zonder werk 

of met een parttime baan, een zinvolle 

vrijetijdsbesteding mogelijk maken. Of 

je een beperking hebt of niet, dat maakt 

niet uit. Iedereen kan er terecht om zijn 

of haar hobby uit te oefenen. Het Hobby

centrum werkt samen met Pluryn. De 

gemeente Nijmegen ondersteunt het 

initiatief. 

Deskundige begeleiding
Deelnemen aan de activiteiten van het 

Hobbycentrum is niet voor iedereen  

met een beperking of nietaangeboren 

hersenletsel (NAH) meteen vanzelf  

s prekend. Daarom werken er ook mensen 

van Pluryn. Zij zijn gespecialiseerd in het 

begeleiden van mensen met een beperking 

of NAH. Zij ondersteunen en begeleiden 

je, met als doel dat je zo zelfstandig 

mogelijk kunt deelnemen.

Elkaar ontmoeten
In het Hobbycentrum worden veel  

verschillende technieken beoefend.  

Deelnemers uit allerlei vakgebieden 

profiteren van elkaars kennis en vaardig

heden. Maar bij het Hobbycentrum ben 

je niet alleen bezig met je hobby. Je 

ontmoet er mensen en kunt ervaringen 

uitwisselen. In de kantine kun je koffie 

of thee drinken, soep eten en de krant 

lezen. Je luncht samen.

Wat kun je er doen?
Er zijn vele mogelijkheden, zoals edel

smeden, emailleren, glas bewerken, 

keramiek, boetseren, potten draaien, 

computertraining, tekenen en schilderen, 

textiele werkvormen, werken met papier, 

mozaïeken, hout bewerken, plexiglas 

bewerken, glas in lood. Daarnaast zijn  

er regelmatig workshops, exposities, 

open dagen en andere activiteiten.

Wil je meer weten?
Loop gerust eens binnen of neem contact 

met ons op.

St. Hubertusstraat 50, 6531 LB Nijmegen

T 06  53 54 21 96 

Email: hcnwrk@pluryn.nl 



Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kun je 

terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

	
	088	-	779	50	00

 klantenbureau@pluryn.nl

www.pluryn.nl
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Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen,

een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in

gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de

mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.


