Overige activiteiten
vrije tijd PSW
Vakantie
PSW Vrije tijd organiseert vakanties voor
cliënten, in samenwerking met de vakantiewerkgroep van PSW Wonen. Een
compleet overzicht van de vakantiebestemmingen vindt u in de PSW-vakantiecatalogus. Die kunt u aanvragen via
PSW Vrije tijd.
Woensdagmiddagclub
PSW Junior organiseert wekelijks een
woensdagmiddagclub voor kinderen
van 4 tot 12 jaar.
Zaterdagclub
PSW Junior organiseert elke twee weken
een zaterdagclub voor kinderen van 4
tot circa 16 jaar.
Boerderijclub
PSW Junior organiseert iedere woensdagmiddag op een boerderij een vrijetijdsactiviteit voor kinderen van 8 tot 16
jaar.
Zaterdagopvang volwassenen
PSW Dagbesteding volwassenen organiseert elke twee weken zaterdagopvang
voor volwassenen vanaf circa 16 jaar.
Trefcentra PSW
PSW heeft vier trefcentra (Heythuysen,
Nederweert, Roermond, Weert). De trefcentra zijn dagelijks geopend en bieden
een laagdrempelige ontmoetingsplaats
aan mensen met een verstandelijke handicap.
Meer informatie vindt u op onze website
www.pswml.nl of kunt u opvragen via
het Centraal Bureau van PSW.

Meer weten?
Heeft u vragen over PSW Vrije tijd? Wilt
u het programmaboekje of de activiteitenkalender ontvangen? Wilt u de vakantiecatalogus van PSW aanvragen? Of
wilt u zich aanmelden voor een activiteit?
U kunt bellen naar PSW Vrije tijd of een
e-mail sturen. Het telefoonnummer en het
e-mailadres vindt u hieronder.

Adressen en
telefoonnummers
PSW Vrije tijd
Afdeling voor vrije tijd
Monseigneur Kierkelsplein 1
6095 BK Baexem
Telefoon 0475 45 18 89
E-mail
m.rohmen@pswml.nl
n.leveau@pswml.nl
PSW Centraal Bureau
Postbus 420, 6040 AK Roermond
Telefoon 0475 47 44 00
Fax
0475 47 44 01
E-mail
info@pswml.nl
Website www.pswml.nl
Cliëntenvertrouwenspersoon
Greet van Dijk
Telefoon 06 22 38 97 45

Vrije tijd
PSW Vrije tijd Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg
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Realisatie hoenenenvandooren,
creatieve communicatie

PSW Vrije tijd
PSW Vrije tijd organiseert activiteiten voor in de vrije tijd. De activiteiten zijn speciaal
bedoeld voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke handicap in Midden- en
Noord-Limburg.

PSW
PSW Vrije tijd is de afdeling vrije tijd van PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk
Midden- en Noord Limburg). PSW biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap bij wonen, dagbesteding/werken/onderwijs
en vrije tijd. Zorg en ondersteuning worden geboden in of vanuit kleinschalige centra
midden in de samenleving.
PSW wil bevorderen dat mensen met een verstandelijke handicap zoveel mogelijk zelf
richting en inhoud kunnen geven aan hun eigen leven. PSW werkt vanuit een houding
van respect voor de eigenheid van de kinderen en volwassen cliënten. De vraag van de
cliënt staat centraal.

Doel
Veel kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap hebben behoefte aan
georganiseerde, gespecialiseerde vrijetijdsbesteding. Deelname aan reguliere clubs of
activiteiten is voor hen vaak niet goed mogelijk, omdat de drempel daarvoor te hoog is
en zij er niet goed hun weg kunnen vinden. PSW Vrije tijd wil aan deze behoefte voldoen door het aanbieden van een breed scala aan activiteiten. Belangrijkste doel daarbij is bijdragen aan plezier en gezelligheid voor alle mensen die meedoen.

Voor wie?
De activiteiten zijn gericht op kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap
in Midden- en Noord-Limburg die bij hun ouders/verwanten thuis wonen of die wonen
met begeleiding van PSW. Doorgaans bezoeken deze kinderen/volwassenen een kinderdagcentrum, het ZMLK-onderwijs (voor zeer moeilijk lerende kinderen), een activiteitencentrum of werken bij een WSW-bedrijf (Wet Sociale Werkvoorziening). Maar wie
elders werkt of naar school gaat, kan vaak ook terecht bij PSW Vrije tijd.

Vaste activiteiten
Het programma biedt voor ieder wat wils. De wens van de cliënten is het uitgangspunt
bij de organisatie van activiteiten. Cliënten kunnen kiezen voor:
• Zwemclub: Zwemmen voor alle leeftijden. Elke dinsdag van 18.15 – 19.00 uur of van
19.00 uur – 19.45 uur, in zwembad Aoreven te Heythuysen.
• Donderdagavondclub: een vrijetijdsclub voor volwassenen op donderdagavond van
19.30 -21.30 uur, in Activiteitencentrum Pappelhof in Roermond.

• Woensdagavondclub Weert: een vrijetijdsclub voor volwassenen met een lichte verstandelijke beperking, elke woensdagavond van 19.00 – 22.00 uur, in Creatief
Centrum in Weert.
• Soos Moesel: een vrijetijdsclub voor volwassenen eens in de twee weken (even weken)
op woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur, in clubgebouw De Steegel in Weert.
• Soos Walhalla: een vrijetijdsclub voor volwassenen eens in de twee weken (oneven
weken) op woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur, in Activiteitencentrum ‘t
Zonnehuis in Weert.
• Tienerclub Coolhouse Roermond: een vrijetijdsclub voor leerlingen van het ZMLK
onderwijs (13 – 20 jaar), elke dinsdagavond van 19.00 – 21.00 uur, in
Activiteitencentrum Pappelhof in Roermond.
• Tienerclub Goede Tijden Weert: een vrijetijdsclub voor leerlingen van het ZMLK onderwijs (13 – 20 jaar), donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur, in Activiteitencentrum
’t Zonnehuis in Weert.
• Kookcursus: vanaf 18 jaar, afhankelijk van de vraag tweemaal per jaar 10 lessen, op
dinsdag- of donderdagavond van 18.00 – 21.00 uur in Weert.
• Fitness: vanaf 18 jaar. Cardiotraining op basis van een individueel programma, elke
maandag- of donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur, in Baexheimerhof in Baexem.

Activiteitenkalender
PSW Vrije tijd organiseert (biedt ondersteuning bij) activiteiten voor mensen die geen
beroep kunnen doen op professionele ondersteuning in de vrije tijd vanuit de woonsituatie. De activiteiten staan vermeld op de Activiteitenkalender PSW Vrije tijd. Het gaat bijvoorbeeld om: bezoeken evenementen zoals Funpop; uitstapjes in de vakantieperiode;
PSW Rooy Naze Bal (carnaval), PSW Zomerfeest en PSW Oktoberfest. Mensen kunnen
zich per activiteit opgeven bij PSW Vrije tijd. De Activiteitenkalender PSW Vrije tijd kunt
u bekijken op onze website www.pswml.nl of aanvragen bij PSW Vrije tijd.

Door wie?
Bij PSW Vrije tijd werken drie parttime beroepskrachten. Zij regelen en coördineren allerlei zaken rondom de activiteiten.
De activiteiten zelf worden uitgevoerd door een grote groep vrijwilligers. Door hun inzet
en enthousiasme zijn zij de pijlers waarop PSW Vrije tijd rust. Zij bereiden de activiteiten voor en zijn aanwezig om de cliënten begeleiding en gezelligheid te bieden. Op hun
beurt krijgen zij de nodige ondersteuning van de beroepskrachten van PSW Vrije tijd.

De kosten
Aan deelname aan de activiteiten van PSW Vrije tijd zijn kosten verbonden. De kosten
variëren en hangen met name af van de activiteit. Ook de wijze van betaling, per keer
of per half jaar, verschilt per activiteit.

