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Vrijetijdsbesteding 
voor jongeren.



We bieden de informatie ook  

als gesproken folder (film) aan.  

Bekijk de film op www.pluryn.nl  

bij ‘Over Pluryn’ en dan  

‘films en folders’.

Eén ding is zeker: voor verveling 
heb je geen tijd bij Pluryn. Of je 
nu lekker wil sporten, hobbyen, 
muziek maken of uitgaan… het 
is er allemaal. Ook liefhebbers 
van extreme survivals, dance of 
hiphop komen aan hun trekken. 
In de vakanties zijn er vaak 
zomerkampen. Daarnaast zijn 
er samenwerkingen met grote 
voetbalclubs als NEC, Vitesse en 
Go Ahead. Heb je zelf ideeën?  
Dan kun je daarmee altijd terecht 
bij de afdelingen voor vrije tijd.

Wat doe jij in je vrije tijd? Als jongere  

heb je bij Pluryn een uitgebreide keuze. 

Op het terrein en soms ook er buiten.  

In deze folder lees je er meer over.



Van alles te doen
Bij de sport- en vrijetijdsclubs van Pluryn kun je 

je  rustig ontwikkelen. De afdelingen voor vrije tijd 

 organiseren daarom veilige en goede alternatieven.  

Je hebt veel keuze: van sport en muziek tot creatieve  

en educatieve clubs. Je ontmoet anderen en doet  

samen leuke dingen. Als je een tijdje hebt meegedaan, 

kun je misschien naar een buitenclub. Zo noemen we 

de clubs buiten het terrein.



Bij Pluryn in 

Oosterbeek
Woon je bij Pluryn in Oosterbeek? Dan 

kun jij je 3 keer per jaar aanmelden voor 

een club. Er zijn wekelijks activiteiten 

met sport, muziek, theater/dans en 

 creatief. Bijna allemaal op het terrein. 

Alleen voor clubs als paardrijden,  

mountainbiken, hardlopen en voetballen 

bij OVC ga je van het terrein af. 

Zin in een gezellige avond? Op woensdag-

avond is er in de Boerderij een Soosavond. 

Hier kun je samen met je groepsleiding 

naar toe. Hou je van organiseren? Dan  

is de sooscommissie misschien iets  

voor jou. 

Vorming & Recreatie is er niet alleen 

maar voor de ontspanning, maar speelt 

ook een rol in je behandeling. Wanneer 

het voor jou beter is, kun je eventueel 

een extra club bezoeken. Of we gaan 

samen op zoek naar een geschikte club 

buiten het terrein.

Bij Pluryn in 

Voorst
Bij Pluryn in Voorst kun je je 2 keer per 

jaar aanmelden voor een club. Ook hier 

is veel te doen. De activiteiten vinden 

wekelijks plaats, de meeste op het 

terrein. Denk bijvoorbeeld aan muziek, 

streetdance, creatieve clubs, de DJ-club 

en computerclub. Verder heeft Pluryn in 

Voorst een eigen klimwand en survival-

baan. Alleen voor clubs als mountain-

biken, voetbal en tennis ga je van het 

terrein af. 

Zin in een gezellige avond? Drie avonden 

in de week is er een soos. Hier kun je 

samen met je groepsleiding naartoe.  

Jongeren van de sooscommissie  

verzorgen de soos. Ook daarvan kun je  

lid worden. 

Vorming & Recreatie speelt ook een rol 

in je behandeling. Wanneer het voor 

jou  beter is, kun je eventueel een extra 

club bezoeken. Of we gaan samen op 

zoek naar een geschikte club buiten het 

 terrein.







Bij Pluryn in 

Groesbeek
Cultureel Centrum Cardo op het terrein  

van Werkenrode Jeugd in Groesbeek is het 

centrale punt voor de activiteiten van 

het Sociaal Cultureel Werk (SCW). Aan het 

begin van het schooljaar is er een infor-

matiemarkt. Daar kun je je oriënteren 

op het aanbod en je inschrijven. Je hebt 

keuze uit een groot aantal cursussen, 

hobby’s en sporten. De activiteiten zijn 

aan het eind van de middag of ’s avonds. 

Vaak kun je eerst een aantal proeflessen 

volgen. Voor iedere activiteit betaal je 

een vastgesteld bedrag aan contributie. 

Regelmatig organiseert het SCW in 

Cardo uitgaansavonden op donderdag, 

met film en disco. Ook zijn er speciale 

avonden, zoals het NAH-jongerencafé of 

bijeen komsten voor jongeren met ASS 

of diabetes. SCW verzorgt ook ieder jaar 

een cursus Weerbaarheid. De fysieke en 

mentale oefeningen maken je sterk en 

weerbaar. Verder werk je aan je zelfver-

trouwen en zelfbeeld. Wil je meer weten? 

Vraag dan naar de speciale folder.



De indeling van je vrije tijd is erg belang-

rijk bij de locaties in Hoenderloo en 

Deelen. Op en om het terrein zijn veel 

mogelijkheden. Zodat jij zelf kunt 

kiezen wat je leuk vindt. Er bestaan 

vaste clubs zoals Hoenderloo TV en de 

meidenknutsel club. Maar er zijn ook 

sportclubs voor voetbal, fitness en  

dansen. Daarnaast organiseren we regel-

matig een filmavond of een sportdag.

In Hoenderloo en Deelen is een soos aan-

wezig. Daar kun je kletsen, biljarten of 

muziek draaien. In overleg met de begelei-

ding is het mogelijk om met een activiteit 

mee te doen. Soms kun je ook lid worden 

van een club of vereniging in de buurt.

Ook op de leef- of gezinsgroep zelf is er 

veel aandacht voor vrijetijdsbesteding. 

De groepsleiding plant regelmatig leuke 

dingen, zoals een uitje of een kamp.  

Ook kun je zelf ideeën inbrengen voor 

groepsactiviteiten.

Bij Pluryn in 

Hoenderloo  
en Deelen



Overige activiteiten
Naast de bestaande clubs organiseert Pluryn extra 

activiteiten in de schoolvakanties. De gewone clubs 

liggen in die weken stil. In de zomervakantie kun je 

bovendien mee op kamp. De afdelingen voor vrije 

tijd helpen ook bij activiteiten van de leefgroepen. 

Groepen mogen bij deze afdelingen aankloppen 

voor vragen over ondersteuning bij eigen activiteiten. 

Verder zijn er op de terreinen allerlei voorzieningen 

die je kunt gebruiken.



Verhuur en uitleen van materialen
De afdelingen voor vrije tijd beschikken 

over veel materiaal. Dat varieert van 

mountainbikes en partytenten, tot boeken 

en spelmateriaal. Veel is te huur of te 

leen voor leefgroepen. Informeer naar de 

mogelijkheden. Vrije tijd heeft ook lid-

maatschappen waarvan groepen gebruik 

kunnen maken, zoals abonnementen 

voor Burgers Zoo en seizoenskaarten 

voor bekende voetbalclubs in de regio.

Quli maakt je leven gemakkelijker
Wil jij in je vrije tijd veilig chatten, mailen 

of beeldbellen met vrienden en familie? 

Of kun je wel wat coaching gebruiken? 

Dan is Quli iets voor jou. Quli is een 

online zorgplatform en helpt je bij zelf-

redzaamheid. Je kunt ermee in contact 

komen met vrienden, familie, begeleiders 

van Pluryn en andere zorgverleners. 

In de appstore van Quli vind je allerlei 

zelfhulp apps. Hiermee kun je bijvoor-

beeld taken voor jezelf bepalen. Een 

online coach helpt je bij het uitvoeren 

van taken. En je kunt deze taken dan ook 

meteen in je eigen digitale agenda zetten. 

Quli is veilig en gratis. Je bepaalt zelf wie 

mag kijken in jouw Quli-omgeving. Kijk 

voor meer informatie op www.quli.nl.



Pluryn heeft een afdeling Vrije tijd.
Die organiseert van alles. 
Wil je lekker wil sporten of hobbyen? 
Of wil je muziek maken en uitgaan? 
Pluryn werkt ook samen met grote voetbal clubs:  
NEC, Vitesse en Go Ahead. 
Het is er allemaal bij Pluryn. 
Ben je een liefhebber van survivals? 
Vrije tijd organiseert survival kampen. 
En andere leuke vakantie weken.

Ben je klaar voor een ‘buiten’ club? 
Dan kunnen wij helpen met zoeken. 
Heb je zelf goede ideeën. 
Vertel ze aan de afdeling Vrije tijd.

Samengevat
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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.

www.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


