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KaKatrien en het ganse pltrien en het ganse pluk-duk-de-e-

dagdagteam!team!

Woordje directeurWoordje directeur

Nadat juli 2022 één van de drie

warmste julimaanden sinds het begin

van de metingen bleek te zijn, moet

augustus met z’n hittegolven zeker niet

onderdoen. De airco’s hebben op volle

toeren gedraaid. Nu hopen we nog op

een aangename nazomer. Toch kunnen

we de korter wordende dagen niet

negeren. Maar aan die vallende

herfstbladeren hebben we nog even

geen nood. Zomerse etalages maken

hoe dan ook plaats voor herfsttaferelen

met nieuwe mode voor de kouder

wordende dagen. Hoog tijd dus om

onze garderobe uit te breiden!

Vanaf 1 september ontmoeten we het

drukke schoolverkeer terug in de stad.

Na de deugddoende verlofperiodes

staat het voltallig team terug paraat. Ik

wil dan ook graag de enthousiaste

jobstudenten bedanken die dagelijks,

twee maanden lang, het beste van

zichzelf gegeven hebben. Zij mogen

straks de schoolbanken weer gaan

verslijten en het “zware” studentenleven

terug oppikken.

Een nieuw duo gaat de uitdaging aan

om ons team te versterken. Ben je

benieuwd wat Eugénie en Arlette in hun

mars hebben? Lees dan verder in deze

Dagklapper op pagina 10.

Alvast veel leesplezier!

BACK
BACK

TTOO

SCHOOL!

SCHOOL!
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We staan klaar om je te ontvangen met een

kopje kofie.

9u45-11u309u45-11u30 ACTIVITEITEN

Kies een activiteit naar keuze. De

verschillende mogelijkheden zijn voor een

maand ver dagelijks terug te vinden in ons

infomagazine "de dagklapper".

We serveren jullie graag een heerlijk

driegangenmenu. Daarna is een rustmoment

voorzien.

13u3013u30 KOFFIETAFEL

Na het rustmoment word je uitgenodigd

voor een kopje kofie en taart. De ideale

gelegenheid om wat bij te praten.

11u30 MIDDAGMAAL11u30 MIDDAGMAAL

Een dag in ons Pluk-de dagcentrumEen dag in ons Pluk-de dagcentrum

8u008u00 WELKOMWELKOM
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Kies een activiteit naar keuze. De

verschillende mogelijkheden zijn voor

een maand ver dagelijks terug te vinden

in ons infomagezine "de dagklapper".

Voor het vertrek van de eerste busjes

worden de batterijen opgeladen met een

natje en een droogje uit een ruim en vaak

zelfgemaakt assortiment.

16u15 ACTUALITEIT16u15 ACTUALITEIT

De eerste bussen vertrekken. Daarna

nemen we de actualiteit door en doen we

nog een kleine activiteit.

15u30 VIERUURTJE15u30 VIERUURTJE

De busjes komen terug om hun tweede

rit te beginnen.

17u30 TOT MORGEN17u30 TOT MORGEN

Het Pluk-de-dagcentrum is open tot 17u30.

17u00 LAATSTE BUSSEN17u00 LAATSTE BUSSEN

Compliment

Suggestie

Klacht

U kan dit hier noteren en dit

strookje bezorgen aan Katrien

Decoene, directeur Pluk-de-

dagcentrum Sint Henricus of

aan Paul Callebert, directeur

van woonzorgcentrum

Sint-Henricus.

Naam:
Datum:.

14u15-15U4514u15-15U45

ACTIVITEITENACTIVITEITEN
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VerjaardagenVerjaardagen

15 september 1955

18 september 1946

Verscheure MarleenVerscheure Marleen
17 september 1951

Demeester EtienneDemeester Etienne

23 september 1926

Dubois JacquelineDubois Jacqueline

Casteleyn DirkCasteleyn Dirk

1 september 1940

Grymonprez MariaGrymonprez Maria

7676

9696

7171

8282

6767

23 september 1939

Vandenbulcke ColetteVandenbulcke Colette
8383
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Woordzoeker: Terug naar school!Woordzoeker: Terug naar school!

Train je brainTrain je brain
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Antwoorden train je brainAntwoorden train je brain

Woordzoeker: Terug naar school!Woordzoeker: Terug naar school!
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LekkerbekLekkerbek

1. Schil de peren en verwijder het klokhuis.

2. Bij rijpere peren kun je de peren daarna pletten. Indien ze nog te

hard zijn, mix de peren dan.

3. Meng de havervlokken en de geraspte kokos met de perenmoes

tot een plakkerig deeg.

4.Voeg daarna de rozijnen toe en meng nog eens.

5. Schep met een lepel hoopjes deeg op een bakplaat met

bakpapier.

6.Druk het schepjes deeg nog wat plat.

7. Zet de koekjes 25 à 30 minuten in een voorverwarmde oven op

180°C.

• 100g havervlokken

• 3 zachte peren

• 15g geraspte kokos

• 40g rozijnen

Bereiding:Bereiding:

-Havermout-perenkoekjes--Havermout-perenkoekjes-

Ingrediënten:Ingrediënten:
(voor ongeveer 18 koekjes)

SSmakelijk!makelijk!
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Welkom!Welkom!

Eugénie is orthopedagoge.
Daarnaast studeerde ze ook
sociaal-cultureel werk en volgde
ze een kunstopleiding. Eugénie
hoopt met haar creatieve
achtergrond verder aan de slag te
kunnen gaan in het dagcentrum.
Nog een leuk weetje: Ze is de
kleindochter van bezoeker Eugeen
Bruneel.

EEugénieugénie

ArletteArlette
Arlette komt als verpleegkundige
ons Pluk-De-Dagteam versterken.
Ze heeft er met haar 53 lentes, al
20 jaar ervaring als
thuisverpleegkundige opzitten.
Daarnaast is Arlette ook opgeleid
tot 'diabeteseducator'.
Arlette kookt en bakt graag en kijkt
er naar uit om dit samen met de
bezoekers te kunnen gaan doen.
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Culinaire hoogstandjesCulinaire hoogstandjes
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Pluk-de-dag zomerfestivalPluk-de-dag zomerfestival
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Sfeerfoto'sSfeerfoto's
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ACTIVITEITENACTIVITEITEN

PLANNINGPLANNING
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VOORMIDDAG

• in 5 seconden

• rummicub

• pim pam pet (woordspel)

• handwerk met Ine

• uno (kaartspel)

NAMIDDAG

• spectrangle (combinatiespel)

• spreekwoorden en gezegden

• zoek de verschillen op de foto

• algemene quiz

• gymnastiek

DONDERDAG

1

SEPTEMBER
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VOORMIDDAG

• alles over bier met Hanne

• nada (dobbelspel)

• 1000 vragen en antwoorden (quizspel)

• fotoreportage activiteiten in het pluk-de-dagcentrum

• 7 aanleggen (kaartspel)

NAMIDDAG

VRIJDAG

2

SEPTEMBER

• pietjesbak (dobbelspel)

• dierenquiz met Melissa

• zeg eens euh (woordspel)

• gymnastiek met Kim

• de tijd van toen



19

Prettig
 weekend!

Prettig
 weekend!



20

MAANDAG

5

SEPTEMBER

VOORMIDDAG

• take 5 (kaartspel)

• DESSERT: fruitsmoothie

• fit en gezond bewegen

• denksport

• triominos (combinatiespel)

NAMIDDAG

• 421 en (dobbelspel)

• BINGO

• lettermix (woorden zoeken)

• we maken verse preisoep met spek

• ganzenbord
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VOORMIDDAG

• puzzelen

• vroeger of later

• waar of niet waar

• West-Vlaamse dialecten

• pim pam pet (woordspel)

NAMIDDAG

DINSDAG

6

SEPTEMBER

• gymnastiek met Ine

• abc spel (woordspel)

• spreekwoorden en gezegden

• kruiswoordpuzzels

• piekezot jagen (kaartspel)
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VOORMIDDAG

• gezondheidsweetjes met Hanne

• DESSERT: saromapudding

• bewegingsactiviteit

• creatief rond tafeldecoratie

• rood wint

NAMIDDAG

WOENSDAG

7

SEPTEMBER

• jenga en toren van pisa

• pechvogel (dobbelspel)

• hoger lager

• we maken verse champignonsoep

• gezelschapsspel met Charlotte
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VOORMIDDAG

• sjoelbak

• mens erger je niet

• kaartspel met Melissa

• oude ambachten van vroeger

• muziekfestival met Arlette

NAMIDDAG

• koppelwoorden

• lama (kaartspel)

• leg er eentje op (soort bingo)

• quizspel

• gymnastiek

DONDERDAG

8

SEPTEMBER
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VOORMIDDAG

• gymnastiek met Axelle

• Melissa maakt een dessertje met druiven

• DE GROTE DRUIVEN EN WIJNQUIZ

NAMIDDAG

VRIJDAG

9

SEPTEMBER

• vier op een rij

• Lien maakt verse bloemkoolsoep met kaas

• de tijd van toen

• dobbelspel met Axelle

• uno (kaartspel)
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PrettigPrettig

weekend!weekend!



26

MAANDAG

12

SEPTEMBER

VOORMIDDAG

• waar of niet waar (foto's)

• senzo (kleur en vormenspel)

• boggle (woordspel)

• wat hoort bij elkaar?

• werpspelen met Kim

NAMIDDAG

• skipbo (kaartspel)

• gymnastiek met Isabel

• woordzoekers

• dierenweetjes

• we maken een gebak met chocolade voor bij de

koffie
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VOORMIDDAG

• fit en gezond bewegen met Hanne

• sjoelbak

• BACK TO SCHOOL QUIZ

NAMIDDAG

DINSDAG

13

SEPTEMBER

• sudoku's

• BINGO

• zoekspel bekende Vlamingen

• terug in de tijd met Myriam

• 21 en (kaartspel)
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VOORMIDDAG

• wat weet je over...

• 60-70-80 bingospel

• pictionary (tekenen en raden)

• qwirkle (kleur en vormenspel)

• rad van fortuin

NAMIDDAG

WOENSDAG

14

SEPTEMBER

• linx (zoekspel)

• zing je mee (Vlaamse klassiekers)

• zeg het in 5 woorden

• beroepenspel

• gymnastiek
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VOORMIDDAG

• familiequiz met Katia

• sjoelbak

• tantrix (combinatiespel)

• relaxatie

• kruiswoordraadsels

NAMIDDAG

• zoek de verschillen op de foto

• swingo (bingo thema muziek)

• vul de klinkers aan (woordspel)

• tantrix (geheugenspel)

• Myriam maakt verse soep

DONDERDAG

15

SEPTEMBER
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VOORMIDDAG

• in 5 seconden (opdrachtenspel)

• crea activiteit met Lien

• erop of eronder met Charlotte

• onthou de foto

• kruiswoordraadsels

NAMIDDAG

VRIJDAG

16

SEPTEMBER

• de gouden raad van tante Kaat

• 1000 bommen en granaten (gezelschapsspel)

• time's up (uitbeelden en raden)

• gymnastiek met Myriam

• mikado
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We wensen jullieWe wensen jullie

eeneen

zalig weekend!zalig weekend!
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MAANDAG

19

SEPTEMBER

VOORMIDDAG

• duo memory

• rad van fortuin thema herfst

• scrabble

• pietjesbak

• gezelschapsspel met Ine

NAMIDDAG

• de nieuwe dierenwereld met Charlotte

• uno (kaartspel)

• abc spel (woordspel)

• kleurenkubus (kansspel)

• gezelschapsspel met Isabel
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VOORMIDDAG

• DESSERT: verse pannenkoeken

• leg er eentje op (soort bingospel)

• ZANG EN DANSNAMIDDAG

NAMIDDAG

DINSDAG

20

SEPTEMBER

• kwartet (kaartspel)

• alles over het menselijk lichaam

• woordslang

• gymnastiek

• gezelschapsspel
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VOORMIDDAG

• quatrominos (combinatiespel)

• 7 aanleggen (kaartspel)

• sjoelbak

• paardjesspel

• MUZIKAAL PAK MET ISABEL EN INE

NAMIDDAG

WOENSDAG

21

SEPTEMBER

• taalspelen met Hanne

• dieren yahtzee

• BINGO

• geen nee en geen ja

• Kim maakt verse soep
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VOORMIDDAG

• relaxatie

• take 5 (kaartspel)

• zonnespel

• handwerk met Ine

• trivial pursuit (quizspel)

NAMIDDAG

• de premiejagers

• gymnastiek

• lingo (woordspel)

• rummicub

• zeg eens euh (woordspel)

DONDERDAG

22

SEPTEMBER
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VOORMIDDAG

• BEWEGING: kubb/petanque

• GROTE NAJAARSQUIZ

NAMIDDAG

VRIJDAG

23

SEPTEMBER

• lijnpuzzels

• triominos (combinatiespel)

• Melissa maakt verse smeerkaassoep

• fruit en groentenbingo

• lettermix
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Prettig weekend!Prettig weekend!
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MAANDAG

26

SEPTEMBER

VOORMIDDAG

• kaartenquiz met Lien

• rood wint

• zot van Vlaanderen

• gezelschapsspelen met Katia

• omchrijvingen raden met Ine

NAMIDDAG

• leg er eentje op (soort bingo)

• gymnastiek

• zoek de verschillen op de foto

• jenga en toren van pisa

• koppelwoorden
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

• Charlotte maakt Franse uiensoep

• gymnastiek

• terug in de tijd met Eugenie

• Franse weetjes

• woordzoekers

DINSDAG

27

SEPTEMBER

FRANSE NAMIDDAG
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VOORMIDDAG

• familiequiz met Katia

• sjoelbak

• tantrix (combinatiespel)

• relaxatie

• kruiswoordraadsels

NAMIDDAG

WOENSDAG

28

SEPTEMBER

• vier op een rij

• gymnastiek

• we bakken een verse rijsttaart voor bij de koffie

• swingo (bingo thema muziek)

• tantrix (geheugenspel)
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VOORMIDDAG

• BEWEGING: werpspelen

• boggle (woordspel)

• 421 en (dobbelspel)

• een kwestie van weten met Katia

• rummicub

NAMIDDAG

• we maken verse paprikasoep

• pim pam picto (fotozoekspel)

• herfstquiz met Melissa

• optische illusies

• 21 en (kaartspel)

DONDERDAG

29

SEPTEMBER
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VOORMIDDAG

• qwirkle (combineren)

• zonnespel

• kaartspel met Melissa

• lotto

• dobbelspel met Arlette

NAMIDDAG

VRIJDAG

30

SEPTEMBER

• bekende Vlamingen

• moppentrommel van Basiel met Charlotte

• piekezot jagen (kaartspel)

• denksport

• vul de liedjestekst aan
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MIN JEEMIN JEE

ErgotherapeuteErgotherapeute

MIN JEEMIN JEE

ErgotherapeuteErgotherapeute

INEINE

ErgotherapeuteErgotherapeute

INEINE

ErgotherapeuteErgotherapeute

MELISSAMELISSA

OrthopedagogeOrthopedagoge

MELISSAMELISSA

OrthopedagogeOrthopedagoge

CHARLOTTECHARLOTTE

VerpleegkundigeVerpleegkundige

CHARLOTTECHARLOTTE

VerpleegkundigeVerpleegkundige

KATIAKATIA

VerpleegkundigeVerpleegkundige

KATIAKATIA

VerpleegkundigeVerpleegkundige

ARLETTEARLETTE

VerpleegkundigeVerpleegkundige

SANDRASANDRA

ZorgkundigeZorgkundige

SANDRASANDRA

ZorgkundigeZorgkundige

LIENLIEN

ZorgkundigeZorgkundige

LIENLIEN

ZorgkundigeZorgkundige

ISABELISABEL

ZorgkundigeZorgkundige

ISABELISABEL

ZorgkundigeZorgkundige

MYRIAMMYRIAM

ZorgkundigeZorgkundige

MYRIAMMYRIAM

ZorgkundigeZorgkundige

JESSICAJESSICA

ChauffeurChauffeur

JESSICAJESSICA

ChauffeurChauffeur

ANNIEANNIE

ChauffeurChauffeur

ANNIEANNIE

ChauffeurChauffeur

MARTINEMARTINE

ChauffeurChauffeur

MARTINEMARTINE

ChauffeurChauffeur

Ons Pluk-de-Dag teamOns Pluk-de-Dag teamOns Pluk-de-Dag teamOns Pluk-de-Dag team

HANNEHANNE

zorgkundigezorgkundige

KIMKIM

VerpleegkundigeVerpleegkundige

KIMKIM

VerpleegkundigeVerpleegkundige

SYLVIESYLVIE

AdministratiefAdministratief

medewerkermedewerker

SYLVIESYLVIE

AdministratiefAdministratief

medewerkermedewerker

KATRIEN DECOENE

directeur Pluk-de-dagcentrum
Pluk-de-dagcentrum Sint Henricus ontvangt ouderen van

Roeselare en Staden die nood hebben aan sociaal contact

of speciieke zorgen. Indien gewenst beschikken wij over

aangepast vervoer. Alles voor een goede dag, elke dag!

KATRIEN DECOENE

directeur Pluk-de-dagcentrum
Pluk-de-dagcentrum Sint Henricus ontvangt ouderen van

Roeselare en Staden die nood hebben aan sociaal contact

of speciieke zorgen. Indien gewenst beschikken wij over

aangepast vervoer. Alles voor een goede dag, elke dag!

SHARONSHARON

chauffeurchauffeur
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SINT HENRICUSSINT HENRICUS

Sint-Rochusstraat 12Sint-Rochusstraat 12

8800 Rumbeke8800 Rumbeke

T. 051 26 90 34T. 051 26 90 34

F. 051 24 16 59F. 051 24 16 59

plukdedag@motena.beplukdedag@motena.be

www.wzcsint-henricus.bewww.wzcsint-henricus.be


