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

dagdagteam!team!

Woordje directeurWoordje directeur

''Fijne kerst en een prettig''Fijne kerst en een prettig
eindejaar!''eindejaar!''

In deze laatste maand van het jaar,

kruipen we extra dicht bij elkaar.

Het is de maand van kerstlichtjes en

wijn,

zelfgemaakte 'mantepeirden' en

samenzijn.

We verwelkomen zoals jaarlijks de Sint

en zijn pieten,

terwijl we vol enthousiasme van

mandarijntjes en marsepein genieten.

Trakteren deze maand doen we ook op

tal van activiteiten.

Een kerstbingo, quiz, toneel en diner

om in te bijten.

Tussen de feestdagen door is er

bovendien een kerstactiviteit elke dag,

omdat het in deze tijd van het jaar toch

wel net wat extra mag.

Geniet ten volle, maar niet te vlug.

Op 2 januari zijn we er weer met heel

veel goesting voor jullie terug.

We wensen jullie wondermooie

sneeuwtapijten, een boom vol lichtjes

en een gelukkig nieuwjaar,

maar bovenal wensen we jullie zeeën

van ijne tijd met elkaar.
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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

5 december 1949
8282

Verbeke RosaVerbeke Rosa
7373

14 december 1937

Bertrem IreneBertrem Irene

10 december 1943

Wynants Jean PierreWynants Jean Pierre

8989

82827979

30 december 1940

Lapon MichelLapon Michel
82828282

8585
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Bezoeker in beeldBezoeker in beeld

Wie is Bertrem Gerard?Wie is Bertrem Gerard?

Deze maand brengen we in onze nieuwe rubriek graag even Gerard in beeld.

Gerard is 80 jaar, papa van Kathy en opa van Nathalie.

Op maandag, dinsdag en donderdag is hij in het dagcentrum te vinden.

Hij is geboren in Avelgem, maar woont al een heel eind in Roeselare. Hij ging
naar de Broederschool en werkte nadien in een metaalbedrijf in Rumbeke.
In zijn vrije tijd gaat hij graag op stap met zijn dochter en haar hond
'Scooby'. Dan stopt hij weleens voor een dagschotel, ''Een Jupilerke uit het
lesje''. Je kan Gerard steeds plezieren met een goede portie kotelet, rode
kool en patatjes. Als dat geen goede dagelijkse kost is.
Ook een spannende match van blauw-zwart kan zeker gesmaakt worden,
want hij is trouwe supporter van Club Brugge.
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Train je brainTrain je brain

WoordzoekerWoordzoeker
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Antwoorden train je brainAntwoorden train je brain

WoordzoekerWoordzoeker
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LekkerbekLekkerbek

1. Pel de ui en snij deze in halve ringen. Ook de prei mag in

ringen gesneden worden.

2. Stoof de ui en prei in olie in een kookpan.

3. Bestrooi dit met bloem, roer goed om en zorg ervoor dat dit

een beetje kleur krijgt. Blus daarna met bouillon en melk.

4.Kruid met zout en peper en laat voor 30 minuten sudderen op

een matig vuurtje.

5. Schil de aardappelen en snij deze in blokjes. Voeg ze toe aan

de soep en laat nog 15 minuten koken.

6.Mix de soep en voeg daarna room toe en breng verder op

smaak met peper en zout.

7. Snij de zalm in blokjes.

8.Serveer de soep met bieslook en snippers zalm.

• 200g gerookte zalm

• 4 preiwitten

• 2 aardappelen

• 1 ui

• bieslook (gedroogd)

• groentebouillonblokjes

• 400ml water

• 300ml melk

• 100g verse room

• 1 eetlepel bloem

• 2 eetlepels olie

SSmakelijk!makelijk!

-Kerstsoep met prei en gerookte zalm--Kerstsoep met prei en gerookte zalm-

Ingrediënten:Ingrediënten:
(voor ongeveer 4 personen)
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In de spotlightsIn de spotlights

Hallo allemaal!

Eind december kom ik met veel liefde en

plezier terug werken.

Ik heb genoten van de tijd met mijn 2

prinsesjes Rachelle en Céleste, maar altijd

thuis is niets voor mij.

Ik kijk er enorm naar uit om samen met jullie

mijn 'beruchte'' bloemkoolsoep nog eens te

maken of aardbeienconituurtaart te bakken.

Wat verlang ik om jullie verhalen te horen van

alle tijd dat ik er niet was, en om samen

Rummicub en andere activiteiten te doen.

Ook ben ik erg enthousiast om alle nieuwe

bezoekers en collega's te leren kennen en

om de werking in het ''nieuwe'' dagcentrum

te herontdekken.

Veel liefs,

Sandra



12

ModeshowModeshow

Onze pluk-de-dagOnze pluk-de-dag
modellen gaven het bestemodellen gaven het beste
van zichzelf tijdens onzevan zichzelf tijdens onze

wintermodeshow!wintermodeshow!
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Sfeerfoto'sSfeerfoto's
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Sfeerfoto'sSfeerfoto's
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Ter infoTer info

''Draag ze overal mee in je hart,''Draag ze overal mee in je hart,
uit ze met je ziel.uit ze met je ziel.

Koester wat dierbaar is en weesKoester wat dierbaar is en wees
dankbaar voor deze momenten.''dankbaar voor deze momenten.''

Heb jij thuis een dierbaar voorwerp
liggen waar jij even wat over kwijt
wil? Breng het mee en wij zullen
deze fotograferen.
Met alle foto's maken we samen
een muur vol herinneringen.

De nieuwe websiteDe nieuwe website

Een muur vol herinneringenEen muur vol herinneringen

De nieuwe website van ons dagcentrum is gelanceerd!

Deze heeft nu een kleurrijke en speelse look en je kan er heel

wat info en nieuws vinden en ook tal van vrolijke foto's!

Benieuwd? Neem dan eens een kijkje op

www.plukdedagcentrum.be.www.plukdedagcentrum.be.
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Activiteite
n

Activiteite
n

PlanningPlanning
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• rummicub

• bewegingsactiviteit: wii fit

• pim pam pet (woordspel)

• blokkenquiz

• spreekwoorden en gezegden

NAMIDDAG

DONDERDAG

1

DECEMBER

• jenga/ toren van pisa

• moppentrommel met Charlotte

• de slimste mens

• we maken verse pastinaaksoep

• bekende Vlamingen

• pictionary

VOORMIDDAG
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VOORMIDDAG

• sjoelbak

• kegelen

• lama (kaartspel)

• breinbrekers met Katia

• FILM

NAMIDDAG

• novemberquiz met Hanne

• gymnastiek

• boggle (woordspel)

• kruiswoordraadsels

• we maken verse appelflappen voor bij de koffie

VRIJDAG

2

DECEMBER
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PRETTIG WEEKEND!PRETTIG WEEKEND!
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VOORMIDDAG

• take 5 (kaartspel)

• qwirkle (combinatiespel)

• pietjesbak

• fit en gezond bewegen met Myriam

• DESSERT: verloren brood met speculaas

NAMIDDAG

MAANDAG

5

DECEMBER

• spectrangle (kleur en vormenspel)

• yahtzee

• de slimste mens (quiz)

• SWINGO (bingo thema muziek)

• voelspel
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VOORMIDDAG

• waar of niet waar

• dierenweetjes

• dobbelspel

• 1000 vragen en antwoorden (quizspel)

• mens erger je niet

NAMIDDAG

DINSDAG

6

DECEMBER

• Isabel bakt verse klaaskoeken

• vogelpiek

• 21 en met Eugenie

• de tijd van toen met Melissa

• scrabble (woorden zoeken)
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VOORMIDDAG

• gymnastiek met Sandra

• hoger lager

• leg er eentje op (soort bingospel)

• gezelschapsspel met Ine

• creatief rond tafeldecoratie

NAMIDDAG

WOENSDAG

7

DECEMBER

• vier op een rij

• voedingsquiz

• kaartspel met Charlotte

• domino spelen

• Ine maakt verse soep
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VOORMIDDAG

• puzzelen

• West-Vlaamse dialecten

• rummicub

• rad van fortuin

• winter zoekspel

NAMIDDAG

DONDERDAG

8

DECEMBER

• uno (kaartspel)

• gymnastiek

• grote decemberquiz met Charlotte en Ine

• BINGO
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VOORMIDDAG

• trivial pursuit (vragenspel)

• regenboog (kaartspel)

• stop de band ronde

• bewegingsactiviteit

• 7 aanleggen (kaartspel)

NAMIDDAG

VRIJDAG

9

DECEMBER

• lijnpuzzels

• pechvogel (dobbelspel)

• memory

• lingo (woordspel)

• we maken verse soep
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WE WENSEN JULLIE EENWE WENSEN JULLIE EEN

PRETTIG WEEKEND!PRETTIG WEEKEND!
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VOORMIDDAG

• muzikaal pak met Hanne en Eugenie

• zeg eens euh (woordspel)

• lettermix

• sjoelbak

• gezelschapsspel met Charlotte

NAMIDDAG

MAANDAG

12

DECEMBER

• de gouden raad van tante Kaat

• zeg het in 5 woorden

• pictionary (tekenen en raden)

• denksport

• kletspraat met Kim
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VOORMIDDAG

• zonnespel

• rummicub

• ZANG EN DANSNAMIDDAG

NAMIDDAG

DINSDAG

13

DECEMBER

• bekende Vlamingen

• woordspelen met Ine

• toren van pisa

• leg er eentje op (bingospel)

• we maken verse soep
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VOORMIDDAG

• twee dieren/personen in één

• spreekwoorden

• senzo (kleur en vormenspel)

• bewegingsactiviteit met Isabel

• rad van fortuin

NAMIDDAG

WOENSDAG

14

DECEMBER

• koppelwoorden

• lama (kaartspel)

• rood wint

• abc spel (woordspel)

• de klas van Frieda (quiz)
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VOORMIDDAG

• 7 aanleggen (kaartspel)

• crea activiteit

• kegelen

• de premiejagers

• BALSPELEN MET ARLETTE EN KIM

NAMIDDAG

DONDERDAG

15

DECEMBER

• duo memory met Lien

• triominos (combineren)

• groenten en fruit quiz

• gymnastiek met Ine

• kruiswoordpuzzels
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VOORMIDDAG

• woordzoekers

• vroeger of later

• geen nee en geen ja (gezelschapsspel)

• hoger lager

• mandala's (kleuren)

NAMIDDAG

VRIJDAG

16

DECEMBER

• BINGO

• zoek de verschillen

• logospel

• woordslang

• Lien bakt een kleurencake voor bij de koffie
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PRETTIGPRETTIG

WEEKEND!WEEKEND!
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VOORMIDDAG

• regenwormen (dobbelspel)

• rad van fortuin

• piekezot jagen (kaartspel)

• creatief rond tafeldeco

• Katia maakt een dessertje

NAMIDDAG

MAANDAG

19

DECEMBER

• SWINGO

• gymnastiek

• een kwestie van weten (quizspel)

• gezelschapsspel met Ine (wat zoek ik?)
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DINSDAG

20

DECEMBER

• gezelschapsspel met Charlotte

• bekende Vlamingen

• the dude (raden)

• Anagrammen (woordspel)

• mikado

KE
RS

TT
ON

EE
L
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VOORMIDDAG

• levensloop (de tijd van toen)

• DESSERT: speculoos met mascarpone

• zonnespel met Charlotte

• denksport

• kruiswoordraadsels

NAMIDDAG

WOENSDAG

21

DECEMBER

• pim pam picto (fotozoekspel)

• sjoelbak

• kerstweetjes

• BINGO

• we maken verse soep
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DONDERDAG

22

DECEMBER

• uno (kaartspel)

• gymnastiek

• GROTE WINTERQUIZ

• zeg het in 7 woorden

• hoger lager

• bewegingsactiviteit: wii fit

• ganzenbord
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VOORMIDDAG

• IS HET A, B, OF C?

• WINTERBINGO

NAMIDDAG

VRIJDAG

23

DECEMBER

• 1000 bommen en granaten (gezelschapsspel)

• gymnastiek

• leg er eentje op (soort bingospel)

• Melissa maakt verse soep
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WE WENSEN JULLIE EEN ZALIGWE WENSEN JULLIE EEN ZALIG

KERSTFEEST!KERSTFEEST!
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

• boggle (woorden zoeken)

• hoger lager

• kegelen

• kerstgymnastiek

• koppelwoorden

KERSTKOFFIETAFELKERSTKOFFIETAFEL

MAANDAG

26

DECEMBER
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VOORMIDDAG

• slangen en ladders (gezelschapsspel)

• DESSERT: kerstaperitief

• in 5 seconden

• algemene quiz

• rad van fortuin thema kerst en eindejaar

NAMIDDAG

• gymnastiek

• KERSTTOMBOLA

DINSDAG

27

DECEMBER



41

VOORMIDDAG

• MUZIKAAL PAK MET HANNE EN ARLETTE

• lingo (woordspel)

• 7 aanleggen

• KERSTFILM

NAMIDDAG

WOENSDAG

28

DECEMBER

• lettermix

• uno (kaartspel)

• foto dobbelspel

• zoek de verschillen op de foto
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DONDERDAG

29

DECEMBER

• kleurenkubusspel (kansspel)

• gezelschapsspel met Iwein

• jenga/ toren van pisa

• woordzoekers

• gymnastiek

KERSTKOFFIETAFELKERSTKOFFIETAFEL
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VOORMIDDAG

• bewegingsactiviteit met Arlette

• we maken een kerstaperitief

• GROTE KERSTQUIZ

NAMIDDAG

VRIJDAG

30

DECEMBER

• memory

• lama (kaartspel)

• pietjesbak

• KERSTSWINGO
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PRETTIGE FEESTDAGEN

EN ALVAST EEN GOED

EINDEJAAR!

VANWEGE

HET PLUK-DE-DAGTEAM
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- WZC Ter Berken
° psychiatrisch
verpleegkundige
° verpleegkundige
° zorgkundige

- WZC De Waterdam
° zorgkundige
° verpleegkundige
° medewerker
schoonmaak/
keukenlogistiek

- WZC Sint-Henricus
° verpleegkundige
° medewerker
schoonmaak/logistiek
° zorgkundige

- Motena
° deskundige aankopen

- Kotee
° thuisverpleegkundige avonddienst
° thuisverpleegkundige Roeselare
° verantwoordelijke thuisverpleging
° huishoudhulp regio Roeselare/houthulst
° huishoudhulp regio Moorslede
° huishoudhulp regio Torhout
° poetshulp gebouwen regio Aartrijke

- KIDZ
° onthaalouders KIDZ Léon Moorslede
° student kinderbegeleider KIDZ Lola
° kinderbegeleider KIDZ Lucy

- WZC De Zilverberg
° verpleegkundige

Interesse in een vacature of ken je iemand die interesse kan
hebben? Laat van je horen! Dat kan via rekrutering@motena.be of
via 051 80 52 40.

Vacatures bij MotenaVacatures bij Motena
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ONS TEAMONS TEAMONS TEAMONS TEAMONS TEAMONS TEAMONS TEAMONS TEAM

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

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

EUGENIEEUGENIE

OrthopedagogeOrthopedagoge

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

NELENELE

AdministratiefAdministratief

medewerkermedewerker



Pluk-de-dagcentrumPluk-de-dagcentrum

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


