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DAGCENTRUM MALDENSTEIJN

Dagcentrum Maldensteijn
DOEN WAAR JE BLIJ VAN WORDT

Bij Dagcentrum Maldensteijn kun je doen waar je
blij van wordt! Of dit nou het onderhouden van een
moestuin is, werken met hout, schilderen of koken?
Bij ons kun je leren en werken zoals jij wilt. Samen
met jou kijken we naar jouw wensen, interesses
en mogelijkheden. Natuurlijk altijd met het oog op
jouw alledaags geluk!

ACTIEF MET EN VOOR DE WIJK
Dagcentrum Maldensteijn ligt midden in het centrum van Malden
en is onderdeel van Multifunctioneel Centrum Maldensteijn. We
gaan regelmatig de wijk in, waar we buurtbewoners ontmoeten en
samen activiteiten opzetten. Een mooi voorbeeld hiervan is onze
gezamenlijke wijklunch. Twaalf keer per jaar lunchen we samen en
bespreken het reilen en zeilen in de wijk. Bij mooi weer lunchen we op
ons terras. Hier vind je ook onze moestuin waarin we groente en fruit
verbouwen. Daarnaast werken we samen met verschillende andere
organisaties waar we kleine klussen voor doen.

‘In onze computerruimte werken we hard aan
onze nieuwsbrief, die drie keer per jaar uitkomt.
Het is ontzettend leuk om dit samen te doen.’
Ivo

ONDERSTEUNING OP MAAT
We ondersteunen jou waar nodig en je kunt altijd op ons terugvallen.
We passen onze begeleiding en verzorging aan jou aan. Ook zijn we
geschoold om medicatie te geven. Samen zorgen we ervoor dat je
precies de ondersteuning krijgt die je nodig hebt.

‘Bij Maldensteijn leer ik
nieuwe dingen en ben
onder de mensen. Ook kan
ik vaak meehelpen met
klussen. Ik heb het goed
naar mijn zin hier.’
Miranda

VAN SCHILDEREN TOT WERKEN MET HOUT
Bij ons kun je leren en werken zoals jij wilt. Ben jij een echte creatie
veling die van schilderen houdt? Of word jij blij van het werken met
hout of juist van het maken van lekkere lunches? Bij Dagcentrum
Maldensteijn kan het allemaal. Altijd op je eigen niveau en in je
eigen tempo!
IN HET GROEN
Je kunt bij ons ook leren en werken in het groen. Heb je groene
vingers en werk je graag zelfstandig met begeleiding op afstand?
Dan is werken in de tuinen van Zorgcentrum Malderburch misschien
iets voor jou. We hebben hier een werkpost die volop in ontwikkeling
is. De werkpost is op loopafstand van Dagcentrum Maldensteijn,
van waaruit je begeleiding ontvangt. Bij de werkpost leer je de fijne
kneepjes van het hoveniersvak.

LEREN EN WERKEN
Je kunt bij ons naast dag
besteding verschillende leeren werktrajecten volgen, zoals
het traject ‘Op weg naar werk’
en diverse ontwikkeltrajecten.
Heb jij een speciale leervraag?
We kijken er graag samen naar,
zodat we jouw vraag zo goed
mogelijk kunnen invullen.

WIE KUNNEN ER BIJ ONS TERECHT?
(Jong)volwassenen met een beperking en/of afstand
tot de arbeidsmarkt. Je kunt bij Dagcentrum Maldensteijn terecht
met onder andere een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) of een
beschikking Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Ook voor begeleidingstrajecten kun je bij ons terecht.

Kom je bij ons
leren en werken?

Je kunt ons bellen en e-mailen.
driestroomincontact@driestroom.nl
0481 – 37 55 55
www.driestroom.nl

BEGELEIDING
Altijd aanwezig; dichtbij en op afstand.

FACILITEITEN
We hebben meerdere gezellige en comfortabele ruimtes voor onze
werkzaamheden. Een van deze ruimtes is uitgerust met een schilder
hoek en een aantal computers. Daarnaast hebben we een ruime open
keuken waar we samen lunchen en koken. Er is een aangepast toilet
en de bushalte (lijn 83) bevindt zich op 30 meter van ons dagcentrum.

WE WERKEN ONDER ANDERE SAMEN MET
•M
 ultifunctioneel Centrum Maldensteijn
•Z
 orgcentrum Malderburch
• Woningcorporatie Oosterpoort
•H
 oveniersbedrijf groenvoorziening
De Overhaag
• Dichterbij
• Pluryn
• Procollege
• STOOM
OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag
van 09.00 – 16.00 uur

Dagcentrum Maldensteijn
Kerkplein 8
6581 AC Malden
Dagcentrum Maldensteijn
DC Maldensteijn Driestroom

Wat betekent alledaags geluk voor jou?

