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Welkom in het
Pluk-de-dagcentrum

Sint Henricus

Waar vind je ons?
Het Pluk-de-dagcentrum Sint Henricus ligt makkelijk bereikbaar in de rustige dorpskern 

van Rumbeke, een deelgemeente van Roeselare. Je vindt ons op het gelijkvloers van het 

woonzorgcentrum Sint Henricus. Wandel gerust eens binnen! Iedereen is hier welkom.

Heb je vragen
Eens kennismaken?
Neem contact op met Katrien Decoene (directeur dagcentrum)

E-mail: plukdedag@motena.be

Tel: 051 26 90 34

Adres: Sint-Rochusstraat 12, Rumbeke-Roeselare 8800



Dementie krijgt een plaats
Voor mensen met dementie voorzien 

we aangepaste dagbesteding op maat. 

Kleine geluksmomenten, muziek en 

persoonlijke aanpak staan centraal.

Mantelzorgers op de ko�  e
Om de twee maanden ontvangen 

we jou als mantelzorger van een 

van onze bezoekers graag voor een 

kopje ko�  e tijdens een ontmoe-

tingsnamiddag. Je kan er jouw verhaal 

delen en tips uitwisselen. Het voelt 

goed om niet alleen te staan met je 

zorgen.

De beste zorgen
Van 8u ’s morgens tot 17u ’s avonds staat 

een team van verpleegkundigen, ergo-

therapeuten en activiteitenbegeleiders 

voor je klaar. Samen met je mantelzorger, 

huisarts en thuisverpleging stellen we een 

professioneel verzorgingsschema op. 

’s Middags genieten we van een lekkere 

driegangenmaaltijd, net als op restaurant. 

Wie wil, kan een maaltijd bestellen om 

’s avonds mee naar huis te nemen.

We halen je op
en brengen je thuis
De dag begint, en wij staan klaar om er 

het allerbeste uit te halen! 

Zou wat meer sociaal contact je goed 

doen? Heb je overdag extra zorg 

nodig? Alle thuiswonende senioren uit 

Roeselare en Staden kunnen terecht in 

het Pluk-de-dagcentrum.

Voor wie minder mobiel is, rijden onze 

aangepaste busjes uit: we halen je 

thuis op en brengen je ’s avonds na 

een heerlijke dag veilig terug naar huis.

Een warm nest
Jouw interesses en hobby’s vinden wij 

belangrijk. In kleine groepen doen we 

activiteiten die jou liggen. Koken, werken 

in de moestuin, je favoriete spelletjes of 

wellness, … Jouw ideeën zijn welkom! 

In onze eigen krant staan de activiteiten, 

nieuwtjes en foto’s van de voorbije week. 

Zo kan je je familie tonen wat je zoal doet 

en wie je hier ontmoet. Warme opvang 

en persoonlijke zorgen staan voorop. 

Je kiest zelf op welke dag of dagen je 

langs komt, want we zijn er elke weekdag 

(behalve op feestdagen). Jij kiest!

“Alles voor een goede 

dag, elke dag”

Een Pluk-de-
dagcentrum?
Een Pluk-de-dagcentrum? Ja, je leest 

het goed. Je bent hier niet zomaar in 

een dagverzorgingscentrum, want hier 

genieten we elke dag ten volle van de 

kleine dingen in het leven.

Als thuiswonende senior breng je fi jne 

dagen bij ons door. Je kiest zelf wat je 

graag wil doen en bent veilig omringd 

door personeel met een groot hart voor 

hun werk. We helpen en ondersteunen 

je waar nodig. Samen doen we alles 

voor een goede dag, elke dag!

“Dubbele duim… had ik er 
tien ik gaf er tien.”
Agnes Marreel, bezoeker
Pluk-de-dagcentrum


