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

dagdagteam!team!

Woordje directeurWoordje directeur

''Proost op het nieuwe jaar!''

Eerst en vooral wensen we jullie het
allerbeste voor 2023.
Een goede gezondheid, veel genot en tal van
schitterende momenten.

Januari betekent het begin van een nieuw
jaar,
een frisse start en het uitgelezen moment
om extra te genieten van al het moois dat
zal komen.

We hopen dan ook dat het dagcentrum
aanwezig mag zijn in jullie dagelijks potje
kofie of thee,gedronken uit de
zelfontworpen ''pluk-de-dagtas.''

We blikken in deze eerste maand nog
eventjes terug met een quiz over het
afgelopen jaar,
maar daarna staat reeds een Schlagerfestival
en binnen - de - minuutspel staat voor jullie
klaar.

Januari is het begin en biedt nieuwe kansen.
Ook het pluk-de-dagcentrum heeft zo zijn
voornemens,
We streven voor dubbel zoveel plezier en
liefde in 2023.

''Een nieuw jaar, nieuwe kansen.
Laten we de sterren van de hemel dansen.
Een zoen, champagne en de beste wensen,
omringt door zoveel mooie mensen.''
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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

3 januari 1935
8282

Deveeuw EricDeveeuw Eric
8787

7 januari 1949

Debel NicoleDebel Nicole
82827373

11 januari 1936

Alliet DaniëlAlliet Daniël
82828686

18 januari 1943

8282 Maes JeanineMaes Jeanine7979

21 januari 1939

Verbeke ErnaVerbeke Erna

19 januari 1951

Dewulf DannyDewulf Danny

8989

8282

8383

7171
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Bezoeker in beeldBezoeker in beeld

Wie is Jeannine Altes?Wie is Jeannine Altes?

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

Jeannine is een vrolijke dame van 83 en is reeds 5 jaar trouwe bezoeker in
het dagcentrum. Ze is geboren in Geluwe, verhuisde toen naar Moorslede,
maar woont nu al eventjes in Roeselare.
Ze ging in Menen naar school en ging daarna werken in een weverij net
over de grens in Frankrijk.
In het weekend is Jeannine af en toe te vinden in 'De Mango', met familie of
vriendinnen.
Haar kan je altijd plezieren met het oh zo lekkere 'Chicons in hespe'.

Jeannine komt op dinsdag en donderdag naar het dagcentrum en staat

steeds te springen voor een leuk potje sjoelbakken.
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Train je brainTrain je brain

Herken jij de bezoeker?Herken jij de bezoeker?

11

22

33
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44

55

66
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Antwoorden train je brainAntwoorden train je brain

Herken jij de bezoeker?Herken jij de bezoeker?

Jacqueline DuboisJacqueline Dubois Agnes MarreelAgnes Marreel

Simonne LeysSimonne Leys Andrea DemeulenaereAndrea Demeulenaere

Maria 'Mieke' GrymponrezMaria 'Mieke' GrymponrezLionel De WitteLionel De Witte
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LekkerbekLekkerbek

1. Meng de bloem samen met 1 dl room tot alle klonters weg zijn.

2. Giet de rest van de room in een kookpot en voeg de citroenzeste en

vanille toe. Warm dit op.

3. Giet het warme mengsel bij het bloemmengsel en voeg ook de suiker

toe. Roer goed door.

4. Voeg de eidooiers toe en blijf goed roeren. Doe het mengsel terug in de

kookpot en warm al roerend op tot het kookpunt.

5. Wanneer het mengsel is ingedikt, haal je de pot van het vuur en laat

afkoelen. Haal de citroenzeste eruit.

6. Leg twee bladerdeegvellen op elkaar en rol ze losjes op. Snij in schijven

van 3cm.

7. Druk ze plat, maak een kommetje en leg ze in de bakvorm (zoals voor

cupcakes). Vul de kommetjes met het afgekoelde mengsel.

8. Zet in een voorverwarmde oven van 220°C en bak voor 20 minuten. Je

kunt het daarna eventueel versieren met kaneel.

• 3dl verse room

• 2 vellen bladerdeeg

• 4 eidooiers

• 180g kristalsuiker

• zeste van 1 citroen

• 30g bloem

• een halve vanillestokje

• een bakvorm voor cupcakes

• eventueel kaneel

SSmakelijk!makelijk!

-Pastéis de nata (Portugees taartje)--Pastéis de nata (Portugees taartje)-

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

Dag allemaal!

Ik stel me graag even wat meer voor.

Ik ben Martine, bijna 58 jaar en werk al sinds

1999 als chauffeur in het dagcentrum.

Ik geniet van de menselijke warmte van de

bezoekers en collega's, alsook het rijden met

mijn busje.

''Busje komt zo...'' :)

Ik heb een hond Shiva en een naaktkat Rex.

Ik kan genieten van lekker eten, zowel thuis als

buitenshuis. Een pasta of fonduetje in La Paix,

en een pintje in mijn stamkafé 'De Tonne' hoort

bij 't weekend.

Ik wens jullie een ijn en gezond

2023!

Pluk de dag.

Groetjes, Martine.
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MasterchefMasterchef

OnzeOnze keukenprinsessenkeukenprinsessen ArletteArlette enen KatiaKatia

gingengingen dede strijdstrijd aanaan voorvoor dede titeltitel vanvan

"masterchef pluk-de-dag"."masterchef pluk-de-dag".

OpOp hethet menumenu stondstond eeneen couscouscouscous metmet

verseverse groentjes.groentjes. ZeZe gavengaven erer elkelk eeneen eigeneigen

toetstoets aanaan enen uiteindelijkuiteindelijk kwamkwam ArletteArlette alsals

winnaar uit de bus!winnaar uit de bus!
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Sint op bezoekSint op bezoek
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Warmste week: KleuterbezoekWarmste week: Kleuterbezoek

Naar aanleiding van de Warmste Week kwam het eerste kleuterklasje

van de Stedelijke Basisschool De Vlieger op bezoek. We kregen de

primeur van hun allereerste nieuwjaarsbrief. Er werd ook gezongen en

gedanst met als kers op de taart een privéconcert van de juffrouw met

haar accordeon.



17

ActiviteitenActiviteiten
pplanninglanning
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NAMIDDAG

MAANDAG

2

JANUARI

• goki (dobbelspel)

• gezelschapsspel met Ine

• 21 en (kaartspel)

• BINGO

• woordspel met Kim (galgje)

VOORMIDDAG

HET JAAR 2022
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NAMIDDAG

DINSDAG

3

JANUARI

• kruiswoordraadsels

• waar of niet waar

• we maken verse champignonsoep

• SWINGO (bingo thema muziek)

• mikado en vier op en rij

VOORMIDDAG

• DESSERT: frambozenmousse

• sjoelbak

• dierenweetjes met Charlotte

• de premiejagers

• vroeger of later
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NAMIDDAG

WOENSDAG

4

JANUARI

• letterdief met Sandra

• de regenboog (kaartspel)

• leg er eentje op (soort bingospel)

• vul de letters aan

• tv quiz met Kim

VOORMIDDAG

• triominos (combinatiespel)

• scrabble (woorden zoeken)

• gymnastiek

• januari quiz

• foto dobbelspel met Lien
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NAMIDDAG

DONDERDAG

5

JANUARI

• skipbo (kaartspel)

• twee dieren in één

• gymnastiek

• we maken verse tomatensoep met balletjes

• lettermix

VOORMIDDAG

• rummicub

• rood wint (kansspel)

• pictionary

• anagrammen (woordspel)

• test je kennis over de

Vlaamse kust
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NAMIDDAG

• pechvogel (dobbelspel)

• piekezot jagen (kaartspel)

• Melissa bakt een driekoningentaart

• ganzenbord

• raadels en breinbrekers

VOORMIDDAG

• bewegingsactiviteit: wii fit

• duo memory

• kegelspel

• geef me 3 antwoorden

• dilemmaspel

VRIJDAG

6

JANUARI
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We wensen jullie een zalig

weekend!
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NAMIDDAG

MAANDAG

9

JANUARI

• gymnastiek

• zoek de verschillen op de foto

• spectrangle (combinatiespel)

• hoger lager

• Eugenie maakt verse wortelsoep

VOORMIDDAG

• DESSERT: perenflapjes

• spreekwoorden en gezegden

• lingo (woordspel)

• paardjesspel

• uno (kaartspel)
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NAMIDDAG

DINSDAG

10

JANUARI

• jenga en toren van pisa

• time's up (omschrijven en raden)

• wie, wat, waar ben ik?

• puzzelen

• Charlotte maakt een rolbiscuit voor bij de koffie

VOORMIDDAG

• muziek van toen

• rummicub

• zonnespel

• boggle (woorden zoeken)

• muzikaal pak met Melissa en

Ine
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NAMIDDAG

WOENSDAG

11

JANUARI

• waar is Carmen? (fotozoekspel)

• we maken verse knolseldersoep

• woordslang

• BINGO

• gymnastiek

VOORMIDDAG

• sjoelbak

• start 11 (kaartspel)

• qwirkle (kleur en vormenspel)

• DESSERT: karnemelk met

appeltjes

• werpspelen



27

NAMIDDAG

DONDERDAG

12

JANUARI

• zeg eens euh (woordspel)

• de gouden raad van tante Kaat

• we bakken een kokoscake voor bij de koffie

• bekende Vlamingen

• partybox met Charlotte

VOORMIDDAG

• wat weet je over...

• fit en gezond bewegen met

Lien

• domino

• pim pam picto (fotozoekspel)

• yahtzee



28

NAMIDDAG

• Sandra maakt verse courgettesoep

• kaartenquiz

• reminiscentie (de tijd van toen) met Melissa

• gymnastiek

• zeg het in 5 woorden

VOORMIDDAG

• trivial pursuit (quizspel)

• leg er eentje op (soort bingospel)

• crea activiteit

• memory

• gezelschapsspel (carcasonne)

VRIJDAG

13

JANUARI
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Prettig weekend!
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NAMIDDAG

MAANDAG

16

JANUARI

• rad van fortuin

• koppelwoorden

• BAK: frangipannetaart

• SWINGO (bingo thema muziek)

VOORMIDDAG

• waar of niet waar

• de klas van Frieda (vragenspel)

• ganzenbord

• gymnastiek

• een kwestie van weten met

Katia
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NAMIDDAG

DINSDAG

17

JANUARI

• piekezot jagen (kaartspel)

• woordspelen met Ine

• triominos (combinatiespel)

• we maken verse pompoensoep

• gymnastiek

VOORMIDDAG

• monopoly

• kegelen met Charlotte

• DESSERT: curry met appel

en honing

• handwerk met Ine

• cijfers en letters
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NAMIDDAG

WOENSDAG

18

JANUARI

• mikado en vier op een rij

• 421 en (dobbelspel)

• 21 en (kaartspel)

• leg er eentje op (soort bingospel)

• Lien maakt een fruittaart voor bij de koffie

VOORMIDDAG

• foto dobbelspel

• wat zoek ik? (raden)

• gymnastiek

• hoger lager

• slangen en ladders

(gezelschapsspel)
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NAMIDDAG

DONDERDAG

19

JANUARI

• gymnastiek

• in 5 seconden

• pim pam pet (woordspel)

• 7 aanleggen (kaartspel)

• we maken verse erwtensoep met spek

VOORMIDDAG

• uno (kaartspel)

• rummicub

• de tijd van toen

• de slimste mens

• sjoelbak
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NAMIDDAG

• Sandra maakt een paptaart voor bij de koffie

• quatrominos (combineren)

• kruiswoordpuzzels

• vandaele quiz met Katia

• lettermix (woorden zoeken)

VOORMIDDAG

• lama (kaartspel)

• erop of eronder

• woordsnack (woordspel)

• bewegingsactiviteit met Arlette

• domino spelen

VRIJDAG

20

JANUARI



35

Prettig

weekend!
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NAMIDDAG

MAANDAG

23

JANUARI

• zeg eens euh (woordspel)

• uno (kaartspel)

• West-Vlaamse dialecten

• spectrangle (kleur en vormenspel)

• gymnastiek

VOORMIDDAG

• regenwormen (dobbelspel)

• zonnespel

• dier op dier (gezelschapsspel)

• quiz over Roeselare

• DESSERT: chocomousse
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NAMIDDAG

DINSDAG

24

JANUARI

• abc spel (woordspel)

• zoek de verschillen op de foto

• kaartspel met Melissa

• spreekwoorden en gezegden

• Arlette bakt een cake met pindakaas voor bij de koffie

VOORMIDDAG

• logospel

• gymnastiek

• rummicub

• scattergories (woordspel)

• zeg geen nee en geen ja
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NAMIDDAG

WOENSDAG

25

JANUARI

• boggle (woorden zoeken)

• hoger lager

• we maken verse witloofsoep

• fruit en groentenquiz

• BINGO

VOORMIDDAG

• rad van fortuin

• 60-70-80 bingospel

• puzzelen

• herinneringen van vroeger

• DESSERT: bananenroom
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NAMIDDAG

DONDERDAG

26

JANUARI

• taalspelen

• gymnastiek

• West-Vlaamse quiz

• we bakken een rode vruchtencake voor bij de koffie

• leg er eentje op (soort bingospel)

VOORMIDDAG

• fit en gezond bewegen met

Sandra

• pechvogel (dobbelspel)

• lingo (woordspel)

• handwerk met Ine

• blokken met Katia
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NAMIDDAG

• ultimate triva (vragenspel)

• piekezot jagen (kaartspel)

• wat weet je over....

• gymnastiek

• we maken verse paprikasoep

VOORMIDDAG

• duo memory

• rood wint (kansspel)

• DESSERT: wentelteefjes

• sjoelbak

• bekende Vlamingen

VRIJDAG

27

JANUARI
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Prettig weekend!Prettig weekend!
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NAMIDDAG

MAANDAG

30

JANUARI

• pim pam picto (fotozoekspel)

• rijmlijst met Eugenie

• leg er eentje op (soort bingospel)

• kruiswoordraadsels

• BAK: citroencake

VOORMIDDAG

• Februariquiz

• sjoelbak

• vroeger of later

• regenboog (kaartspel)

• pietjesbak (dobbelen)
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NAMIDDAG

DINSDAG

31

JANUARI

• moppentrommel met Charlotte

• gymnastiek met Isabel

• trivial pursuit (quizspel)

• we maken verse preisoep

• zeg het in 5 woorden

VOORMIDDAG

Het SchlagerfestivalHet Schlagerfestival
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KerstattentieKerstattentie

Ook dit jaar kregen onze bezoekers een

leuke kerstattentie van de kerstman! Een

gevulde kerstmok met lekkers!
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Indexering dagprijs pluk-de-dagcentrumIndexering dagprijs pluk-de-dagcentrum

Sint HenricusSint Henricus

Beste bezoeker,

Vanaf 1 januari 2023 zien wij ons genoodzaakt om een indexering door te

voeren van 4,63% waardoor we een dagprijs bekomen van 25,10 euro ipv

23,99 euro voor een verblijf in ons dagverzorgingscentrum.

Spijtig genoeg moeten we vast stellen dat de afgelopen maanden de kosten

verder spectaculair blijven stijgen: lonen, energie, voeding... Die hoge inlatie

heeft ook een grote impact op de kostenzijde van onze dienstverlening.

Daarom heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid ons de mogelijkheid

gegeven telkens per 6 maanden een indexering toe te passen. Deze

prijsstijging is helaas noodzakelijk om onze bezoekers ook in de toekomst

nog steeds op een kwaliteitsvolle manier een warme tweede thuis, warme

zorg, variatie in activiteiten, een lekker middagmaal, rolstoeltoegankelijk en

veilig vervoer te kunnen bieden.

Wij realiseren ons dat dit vervelend is, maar rekenen op je begrip. Indien je

vragen hebt over dit aangepaste tarief, dan kan je uiteraard steeds contact

opnemen met ons via 051 26 90 34 of katrien.decoene@motena.be.

Warme groet
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Vacatures bij MotenaVacatures bij Motena

- Kotee

° thuisverpleegkundige Roeselare

° chauffeur maaltijden

° huishoudhulp regio Roeselare/houthulst

° huishoudhulp regio Moorslede

° huishoudhulp regio Torhout

° poetshulp gebouwen regio Aartrijke

- KIDZ

° kinderbegeleider KIDZ Lucy

° student kinderbegeleider KIDZ Lola

° kinderbegeleider KIDZ Madelief

- WZC Sint-Henricus

° verpleegkundige

° hulpkok

- WZC De Waterdam

° zorgkundige

° verpleegkundige

- 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. www.motena.be

- WZC Ter Berken

° psychiatrisch

verpleegkundige

° verpleegkundige

° zorgkundige

° ergotherapeut/

orthopedagoog

- Pluk-de-dagcentrum

Sint Henricus

° chauffeur en

schoonmaker

° ergotherapeut/

orthopedagoog
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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


