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

dagdagteam!team!

Woordje directeurWoordje directeur

''Liefde is eindeloos,

puur en oprecht.

Liefde is warmte,

liefde is echt.''

Wanneer alle nieuwjaarswensen
uitgesproken zijn en de dagen heel
voorzichtig langer worden, dan is
februari aangebroken.

Het is dan ook het uitgelezen moment
om dankjewel te zeggen.
Een welgemeende merci voor alle
nieuwjaarskaartjes die we mochten
ontvangen, het is hartverwarmend!

Februari staat vooral in teken van de
liefde.
Liefde voor elkaar, maar ook liefde in
vriendschap.

Valentijnsdag is ook de laatste dag van
collega Melissa. zij gaat in
zwangerschapsverlof en wacht in volle
verwachting op haar 2e spruit.
We vieren liefde niet enkel op 14
februari, maar ook op alle andere dagen
van deze maand. Een schlagerfestival,
liefdestoneel en heel wat meer
romantiek staat voor jullie klaar.

Net omdat Februari 3 dagen korter is
dan andere maanden, gaan we voor
extra amusement,
we zullen ons allen geven voor de volle
100 procent!
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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

1 februari 1928

1 februari 1963

8989

8282

Pollet AndréPollet André

Stragier AnnStragier Ann
6060

17 februari 1931

Rodenbach FernandaRodenbach Fernanda

4 februari 1955

Verleyen Anne-MiekeVerleyen Anne-Mieke

8989

82826868

18 februari 1937

Vandenbroucke GeorgesVandenbroucke Georges

17 februari 1930

Dekimpe RogerDekimpe Roger

8989

82829393

9595

9292

8686

26 februari 1935
8282

Marreel AgnesMarreel Agnes
8888
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Train je brainTrain je brain

HORIZONTAALHORIZONTAAL

2. ......... op het eerst gezicht.

5. Een klassieke drank, vooral gebruikt als

aperitief.

7. Een bundel bloemen.

9. Kleur van de liefde.

10. Een feestelijke herdenking van een

huwelijk.

11. Een verband tussen twee (of meerdere)

personen.

12. Een lekkernij op basis van cacao.

13. Een mengsel van diverse geurstoffen in

een oplosmiddel.

VERTICAALVERTICAAL

1. Een luxueuze maaltijd in de avond.

2. Schriftelijke liefdesverklaring.

3. Een ander woord voor kussen.

4. De tweede maand van het jaar.

6. Het centrale orgaan van het menselijk

lichaam.

8. Een soort bloem symbolisch voor

Valentijn.

12. De god van de liefde.
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Antwoorden train je brainAntwoorden train je brain
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Bezoeker in beeldBezoeker in beeld

Wie is Lionel De Witte?Wie is Lionel De Witte?

Deze maand brengen we graag even Lionel in beeld.

Lionel is 82 jaar en een man met humor.
Hij heeft steeds een grappige opmerking of ''een kluchtje'' klaar.
Lionel is liefhebber van vogels, als hij zou moeten kiezen zou hij ''een vinke''
willen zijn.
Diezelfde vink ligt niet op zijn bord, zijn favoriete gerecht is namelijk frieten
met stoofvlees.
Hij is geboren en getogen ''op den aap'' in Roeselare, dat is de Zilverberg,
maar Lionel was vroeger ook vaak van huis.
Hij had een job als vrachtwagenchauffeur en was daardoor vaak in het
buitenland.
Die opleiding als Chauffeur deed hij aan het VTI Roeselare.

Lionel komt op maandag, woensdag en vrijdag naar het dagcentrum.
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In de spotlightsIn de spotlights

Beste bezoekers,

Graag stel ik me wat beter aan jullie voor.

Ik ben Isabelle en werk reeds 5 jaar in het
pluk-de-dagcentrum. Hiervoor had ik al 20
jaar ervaring in de zorg.

Ik ben afkomstig van Tiegem, en kom
uit een gezin van 4 kinderen,
allemaal meisjes. Ik heb dus 3 zussen
waar ik regelmatig mee optrek en
graag mee samen kom voor een
leuke babbel.

Ik ben getrouwd met Kristof en we
hebben samen 2 kinderen. Loic is
bijna 18 en Juliette is 14.

We hebben ook verschillende dieren,
een hond (Weimaraner), 2 paarden, 2
konijnen en een kip. Heel wat werk en
leven dus hier ...

Ik kan genieten van een dagje shoppen of een
avondje uit met vriendinnen, een tripje doen
en lekker gaan uit eten met mijn gezin.

Lieve groetjes,
Isabel
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LekkerbekLekkerbek

1. Verwarm de oven voor op 190°C. Doe bakpapier op de

bakplaat en verdeel het bladerdeeg.

2. Elke plak bladerdeeg wordt 1 lapje.

3. Snijdt de banaan in schijfjes en hak de hazelnoten ijn.

4.Smeer één helft van het bladerdeeg in met choco, zodat je een

driehoek bekomt. Doe dit tot op 1cm van de rand.

5. Beleg met schijfjes banaan en strooi een beetje hazelnoot over

de banaan.

6.Maak de randjes nat met water en plooi het lapje dicht. Druk

de zijkanten aan met een vork.

7. Roer het ei en bestrijk de lapjes met een beetje ei.

8.Bak de lapjes 15 à 20 minuten. Laat ze afkoelen en besprenk

eventueel met nog een beetje choco en hazelnoot.

• 6 vellen bladerdeeg

• 1 kleine banaan

• 10 theelepels choco

• 30g hazelnoten

• 1 ei

SSmakelijk!makelijk!

-Banaanlapjes met choco--Banaanlapjes met choco-

Ingrediënten:Ingrediënten:
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KerstfeestjeKerstfeestje

2022 werd afgesloten met een pluk-de-dag kerstfeestje. Genieten van een

heerlijk kopje koffie, een uitgebreid dessertbuffet en een gezellige sfeer. Als

activiteit werd een tombola voorzien met verschillende opdrachten.
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Sfeerfoto'sSfeerfoto's
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DINSDAG 1 NOVEMBER

ALLERHEILIGEN

DVC GESLOTEN

ActiviteitenActiviteiten

PlanningPlanning
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• kleurenkubusspel (kansspel)

• SWINGO (bingo thema muziek)

• sudoku's

• senzo (kleur en vormenspel)

• kaartenquiz met Lien

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

WOENSDAG

1

FEBRUARI

• de tijd van toen met Sandra

• uno (kaartspel)

• lettermix (woordspel)

• fit en gezond bewegen met

Kim

• Mylene verwennamiddag
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DONDERDAG

2

FEBRUARI

• waar is Carmen? (fotozoekspel)

• gymnastiek

• pokeren (kaartspel)

• we maken bloemkoolsoep met paprika en mascarpone

• pokeren

• creatief met klei met Ine en

Lien

• DESSERT: pizza's

• REIS ROND DE WERELD
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• toren van pisa

• woordzoekers

• pietjesbak

• triominos (combinatiespel)

• Melissa bakt een chocoladetaart met peren

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

VRIJDAG

3

FEBRUARI

• wat zoek ik? (omschrijven en raden)

• geloof het of niet

• zoek de verschillen op de foto

• dilemmaspel met Kim

• BEWEGINGSACTIVITEIT: KUBB
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We wensen jullie een ijn

weekend!
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• abc spel (woordspel)

• 421 en (dobbelspel)

• BINGO

• rood wint (kansspel)

• gymnastiek

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

MAANDAG

6

FEBRUARI

• lama (kaartspel)

• boggle (woordspel)

• DESSERT: banaanflapjes met

nutella

• de gouden raad van tante Kaat

• raadsels met Kim
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

• goki (dobbelspel)

• uno (kaartspel)

• gymnastiek

• droomkaartjes (vragenspel)

• we bakken een verse ananastaart voor bij de koffie

• mens erger je niet

• bekende Vlamingen

• rummicub

• taalspelen

• scrabble

• sjoelbak

DINSDAG

7

FEBRUARI
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• vier op een rij

• leg er eentje op (soort bingospel)

• gymnastiek met Isabel

• woordspelen

• SOEP: witloof appelsoep

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

WOENSDAG

8

FEBRUARI

• rad van fortuin

• qwirkle (kleur en vormenspel)

• algemene quiz met Myriam

• yahtzee (dobbelspel)

• DESSERT: opgevuld eitje
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DONDERDAG

9

FEBRUARI

• ganzenbord

• pechvogel (dobbelspel) met Lien

• spectrangle (kleur en vormenspel)

• dierenquiz

• 21 en (kaartspel)

• hoger lager

• zonnespel

• BINNEN DE MINUUT

(opdrachtenspel)
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• hoger lager

• piekezot jagen (kaartspel)

• we maken verse preisoep

• gymnastiek

• spreekwoorden en gezegden

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

VRIJDAG

10

FEBRUARI

• domino spelen

• regenwormen (dobbelspel)

• wat weet je over...

• West-Vlaamse dialecten

• DESSERT: stokbroodhapje
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Prettig weekend!
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• radioquiz met Charlotte en Ine

• LEG ER EENTJE OP (soort bingo)

• BAK: pastis de nata

• gymnastiek met Arlette

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

MAANDAG

13

FEBRUARI

• waar of niet waar

• valentijnweetjes met

Charlotte

• pictionary (tekenen en raden)

• herken de foto met Katia

• lettermix (woordspel)
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DINSDAG

14

FEBRUARI

• gymnatiek

• valentijsquiz met Ine en Melissa

• alles over Roeselare

• SOEP: champignon

TONEEL

ROMEO EN JULIET
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• pim pam picto (fotozoekspel)

• zeg geen nee en geen ja

• koppelwoorden

• kruiswoordpuzzels

• BAK: confituurtaart

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

WOENSDAG

15

FEBRUARI

• woordslang

• quatrominos (combinatiespel)

• sjoelbak

• fit en gezond bewegen met

Katia

• muziek van toen
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DONDERDAG

16

FEBRUARI

• BINGO

• gymnastiek

• vul de letters aan

• blokken (quizspel)

• SOEP: knolselder

• bekende koppels

• oude ambachten

• de premiejagers

• rummicub

• DESSERT: petit

beurretaart
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• jenga/ toren van pisa

• SWINGO (bingo thema muziek)

• kaartenquiz

• BAK: abrikozengebak

• kleurenkubus (kansspel)

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

VRIJDAG

17

FEBRUARI

• bewegingsactiviteit met Lien

• mens erger je niet

• pim pam pet (woordspel)

• woordzoekers

• kaartspel met Charlotte
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We wensen jullie

een ijn

weekend!
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• dierenweetjes

• spectrangle (kleurcombinaties)

• gymnastiek

• hoger lager

• Eugenie maakt verse tomatensoep

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

MAANDAG

20

FEBRUARI

• de slimste mens

• duospel met Lien

• kegelen

• cijfers en letters

• DESSERT: verse fruitsalade
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DINSDAG

21

FEBRUARI

• 7 aanleggen (kaartspel)

• zeg eens euh (woordspel)

• spreekwoorden en gezegden

• zoek de verschillen op de foto

• woordzoekers

• rummicub

• leg er eentje op (soort bingospel)

• gymnastiek met Ine

• een kwestie van weten (quizspel)

• rad van fortuin
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• abc spel (woorden zoeken)

• Sandra maakt verse bloemkoolsoep

• 21 en (kaartspel)

• bekende Vlamingen met Arlette

• boggle (woordspel)

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

WOENSDAG

22

FEBRUARI

• twee dieren in 1

• DESSERT: perziken met mascarpone

• rood wint (kansspel)

• reclameslogans en logo's

herkennen

• muzikaal pak met Katia en

Arlette
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DONDERDAG

23

FEBRUARI

• pietjesbak (dobbelspel)

• gymnastiek

• abc spel (woordspel)

• piekezot jagen (kaartspel)

• denksport

• wat zoek ik? (omschrijven en raden)

• lingo (woordspel)

• sprookjes quiz

• fit en gezond bewegen

• sjoelbak

• creatief rond muziek
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• BINGO

• we maken verse broccolisoep

• memory

• West-Vlaamse dialecten

• uno (kaartspel)

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

VRIJDAG

24

FEBRUARI

• lama (kaartspel)

• zonnespel

• de tijd van toen

• wat weet je over...

• senzo (kleur en vormenspel)
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We

wensen

jullie een

ijn

weekend!
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• we bakken een rijsttaart voor bij de koffie

• 421 en (dobbelspel)

• ganzenbord

• waar of niet waar

• lettermix

• algemene quiz

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

MAANDAG

27

FEBRUARI

• rad van fortuin

• leg er eentje op (soort bingo)

• is er wifi in Tahiti (quiz en

opdrachtenspel)
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DINSDAG

28

FEBRUARI

• kruiswoordraadsels

• pim pam pet (woordspel)

• we maken verse brunoisesoep

• BINGO

• gymnastiek

• pictionary (tekenen en raden)

• huisdierenquiz

• handwerk

• monopoly (gezelschapsspel)

• rummicub

• werpspelen
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Alles wat je

liefde geeft,

groeit
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- Ondersteunende diensten
° dossierbeheerder A&P
° boekhouder/ financieel analis

- Kotee
° thuisverpleegkundige Roeselare
° administratief deskundige
thuisverpleging
° poetshulp Torhout
° poetshulp Roeselare
° poetshulp Moorslede
° poetshulp Torhout
° planner poetsdienst

- KIDZ
° onthaalouder KIDZ Henri
° student kinderbegeleider KIDZ Lola

- WZC De Zilverberg
° verpleegkundige

- Dienstencentra
° administratief medewerker

- WZC Sint Henricus
° 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

- WZC Ter Berken
° psychiatrisch
verpleegkundige
° verpleegkundige
° zorgkundige
° ergotherapeut/
orthopedagoog

- WZC De Waterdam
° zorgkundige
° verpleegkundige

- Pluk-de-dagcentrum
Sint Henricus
° chauffeur en schoonmaker

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

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!

NELENELE

AdministratiefAdministratief

medewerkermedewerker

GEERTGEERT

ChauffeurChauffeur



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


