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Onbeperkt 
muzikaal bezig zijn

Samen muziek maken met Pluryn in De Lindenberg



muziek maken met pluryn 
in nijmegen

Wat wil je doen?
Wat past bij jou? Je kunt bij de muziek-

lessen van Pluryn kiezen uit verschillende

mogelijkheden. Heb je altijd al in een 

band willen spelen? Doe dan mee met de 

band Break Out. Iedere dinsdag repeteren 

we in de Lindenberg. Ook treed je regel- 

matig in andere zalen op. Ervaring is niet 

nodig. Samen vinden we het instrument 

dat bij jouw mogelijkheden past. 

Wil je gezellig samen liedjes zingen 

onder gitaarbegeleiding? Kies dan voor 

de liederentafel. Je kunt natuurlijk ook 

muziekles op maat krijgen. Neem contact 

op voor de mogelijkheden.

Altijd al met muziek bezig willen zijn? Heb je een beperking en woon 

je in Nijmegen en omgeving? Dan zijn de muzieklessen van Pluryn bij 

de Lindenberg echt iets voor jou. 

Onder professionele begeleiding ben je daar heerlijk bezig met muziek 

maken: in een groep of alleen, met mensen met en zonder beperking. 

Je maakt gebruik van een professionele geluidsstudio. 

De instrumenten staan altijd speelklaar gereed. De sfeer is warm. Je 

leert veel mensen kennen en je staat er midden in de samenleving. 



Het instrument dat bij jou past
De muziekdocent heeft veel ervaring met 

musiceren met een beperking. Ben je 

bijvoorbeeld links verlamd? Dan is er 

altijd een instrument dat je met rechts 

kan spelen. Samen vinden we het 

instrument dat bij je past. 

Voor wie zijn deze muzieklessen?
Onbeperkt muzikaal bezig zijn van Pluryn 

is voor iedereen die wil aansluiten bij 

onbeperkt muzikaal bezig zijn met of 

zonder lichamelijke / verstandelijke  

beperking of niet aangeboren hersen-

letsel / chronische ziekte. 

Waar krijg je les?
De muzieklessen zijn een samenwerking 

tussen Pluryn en de Lindenberg, huis 

der kunsten, in Nijmegen. Deze samen-

werking biedt zoveel voordelen:

• Je krijgt les van een professionele 

docent. Deze heeft veel ervaring in 

musiceren met mensen 

 met een beperking.

• Je kunt gebruik maken van de kennis 

van andere docenten.

• Alle instrumenten staan altijd 

speelklaar gereed in de studio.

• Je ontmoet er mensen met en zonder 

beperking.

• Het gebouw staat in centrum Nijmegen, 

midden in de samenleving.
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Bezoekadres : Utrechtseweg 316, 6862 BC Oosterbeek

Postadres : Postbus 6, 6860 AA Oosterbeek 

Telefoon : 088 779 20 00

E-mail :  info@pluryn.nl

Internet : www.pluryn.nl

Wie betaalt dat?
Voor dagbesteding muziek heb je een 

indicatie nodig. Die kun je bij twee 

instanties halen:

• Woon je al bij Pluryn? Dan vraag je een 

indicatie dagbesteding bij het CIZ aan. 

De Algemene Wet Bijzondere Ziekte-

kosten (AWBZ) betaalt intramurale 

dienstverlening: wonen bij een zorg-

instelling. Kijk voor meer info op  

www.ciz.nl.

• Gemeente: vanaf 2014 gaat de betaling 

van extramurale zorg via de Wet  

Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO). Denk hierbij aan: dagbesteding,

 ambulante begeleiding en dagbehandeling,

 zonder dat je bij een zorginstelling 

woont. Hiervoor ga je voortaan naar de 

gemeente.

Heb je geen dagbestedingsindicatie maar 

wil je wel graag ‘onbeperkt muzikaal 

bezig zijn’? Voor € 35 per dagdeel kun je 

ook zonder indicatie meedoen.

meer informatie en aanmelden
Onbeperkt muzikaal bezig zijn bij de 

Lindenberg is Powered by Pluryn. Pluryn 

helpt mensen bij wonen, werken, leren, 

dagbesteding en vrije tijd. Voor meer 

informatie kun je terecht bij het klanten-

bureau van Pluryn, tel. 088 779 50 00, 

e-mail: klantenbureau@pluryn.nl


