
Dagbesteding 
Thuiszorg M.O.C.



Dagbesteding voor ouderen in 
Lindenholt

Wij bieden twee dagen per week 
dagbesteding in Lindenholt. Onze 
dagbesteding is gericht op ouderen 
die nog zelfstandig wonen, maar wel 
beperkingen ondervinden bij het zelfstandig 
functioneren thuis. Lichamelijke klachten 
of beginnende dementie kunnen daar 
bijvoorbeeld de oorzaak van zijn. Door 
een dagprogramma dat bestaat uit 
gezamenlijk eten en kofiedrinken en  
een verscheidenheid aan creatieve en 
ontspannende activiteiten willen we u een 
prettige dag bezorgen waarin u zich goed 
ondersteund voelt. Altijd wordt daarbij 
rekening gehouden met uw persoonlijke 
wensen en behoeften.

Onze dagbesteding ondersteunt u en de 
mensen uit uw omgeving waar dat nodig 
is, zodat u langer in uw eigen vertrouwde 
omgeving kunt blijven wonen. 

Hoe komt u in aanmerking? 

Als u denkt dat onze dagbesteding voor u 
een goede ondersteuning kan bieden kunt 
u zich direct bij ons melden. Gezamenlijk 
gaan we dan kijken of onze dagbesteding 
voor u passend is. Als u contact met ons 
opneemt dan zullen we u eerst uitnodigen 
om kennis met ons te maken. Na de 
kennismaking kunt u een dag bij ons komen 
om een dag bij ons te ervaren. Daarna 
maken we afspraken over hoe we verder 
gaan.

Er is geen indicatie of bemiddeling van 
zorgverleners nodig. Natuurlijk kan het wel 
zo zijn dat een zorgverlener, de gemeente 
of iemand uit uw omgeving u wijst op onze 
dagbesteding.



Dagprogramma 

Thuiszorg M.O.C. biedt in Lindenholt twee dagen per week van 10:00 tot 16.00 
uur een dagprogramma voor cliënten met lichamelijke beperkingen en/of 
aandoeningen en cliënten met dementie. Het doel is de dag op een zinvolle en 
prettige manier in te vullen. 

U wordt tussen 10.00 en 10.30 uur bij de dagbesteding verwacht. 

Het programma wordt verzorgd in groepsverband, waardoor mensen gemakkelijk 
contact kunnen leggen met leeftijdsgenoten. 

De activiteiten onder deskundige begeleiding geven structuur aan de dag 
en stimuleren mensen tot het uitvoeren van verschillende activiteiten. De 
medewerkers houden zoveel mogelijk rekening met de specifieke wensen en 
behoeften van de deelnemers. 

Een deel van het dagprogramma is altijd gericht op geestelijk en lichamelijk in 
beweging blijven. 

Koffie, thee en fruit worden tijdens het verblijf op de dagbesteding aangeboden, 
evenals een gezamenlijke lunch/ warm eten. 

Tussen 15.30 en 16.00 vertrekt u weer naar huis. 

NB: Indien uw voorkeur uitgaat naar een afwijkend programma of andere tijden 
dan bespreken we dit graag met u. 

Heeft u nog vragen?
Neem gerust even contact met ons op!

024 675 67 60

www.thuiszorgmoc.nl

info@thuiszorgmoc.nl

Nijmegen, 6545 AX, Zwanenstraat 1a


