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

dagdagteam!team!

Woordje directeurWoordje directeur

''In de tuin gaan bloemen

bloeien.

In de vijver zwemt weer vis.

En geloof me, dat betekent dat

het alweer lente is.''

Het is alweer maart.

We starten deze maand zonder Melissa, we
wensen haar dan ook een super ijn
zwangerschapsverlof. Ook zijn we super
content dat onze lieve collega Min-Jee vanaf 1
maart ons team terug kan vervoegen! We
hebben je gemist!

''Vogels bouwen nieuwe nesten,
mieren komen uit de grond.
Hier en daar vliegt heel voorzichtig een eerste
zwaluw in het rond.

In de tuin gaan bloemen bloeien.
In de vijver zwemt weer vis.
En geloof me, dat betekent dat het alweer
lente is.''

De mooie lentetaferelen zullen nu ook extra
zichtbaar zijn,
want zoals te zien is de aanleg van onze
nieuwe tuin volop bezig. Ook krijgt onze
decoratie in maart een nieuw lente-jasje.We
kunnen de winterdeur nu echt achter ons
toetrekken.
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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 Marleen Joossens,

directeur van

woonzorgcentrum

Sint-Henricus.
Naam:
Datum:.

14u15-15U4514u15-15U45

ACTIVITEITENACTIVITEITEN
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VerjaardagenVerjaardagen

2 maart 1955
8282

Deceuninck Jean PaulDeceuninck Jean Paul
6868

10 maart 1961

Gunst LindaGunst Linda

6 maart 1931

8989

82829292

14 maart 1947

Duboccage LucDuboccage Luc
82827676

6262

15 maart 1939

Altes JeannineAltes Jeannine
8989

21 maart 1949

Meeuws BerniceMeeuws Bernice
82827474

8484

Vangheluwe CeciliaVangheluwe Cecilia
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25 maart 1946
8282

Casier GerdaCasier Gerda
7777

26 maart 1931

Rondelez HildaRondelez Hilda

25 maart 1940

8989

82828383

28 maart 1937

Naeyaert AndreasNaeyaert Andreas
82828686

30 maart 1940

Vervaeke MarietteVervaeke Mariette
89898383

Berton JulienBerton Julien

9292
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Bezoeker in beeldBezoeker in beeld

Wie is Verbeke Erna?Wie is Verbeke Erna?

Deze maand brengen we in onze rubriek graag even Erna in beeld.

Erna is een zorgzame vrouw van 84 jaar, en trotse mama van Bea, Bob, Johan en
Gerdy.

Op maandag, woensdag en vrijdag is ze in het dagcentrum te vinden.
Ze komt steeds binnen met haar man, waarmee ze al 62 jaar getrouwd is.
Zowel Erna als haar man zijn al een tijdje gekend in Sint-Henricus, voordat ze als
bezoeker over de vloer kwam was ze net als Marc ook vrijwilliger.

Erna heeft al heel wat afgereisd. Zeker haar vaste vakantieplek in Nice blijft haar bij.
Ook Turkije, Tunesië en Spanje kan ze van haar lijstje schrappen.

Ze is ook wel een keukenprinses. Het liefst maakt ze haar eigen pizza met
bladerdeeg en 'chapelure', maar ook appel- en perentaarten doen haar niet vreemd.
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In de spotlightsIn de spotlights

.Ik ben afgestudeerd als ergotherapeut aan de

hogeschool Howest in Kortrijk. Tijdens mijn

stages en werkervaring heb ik een hart voor

ouderen ontwikkeld.

Ik hou van lekker gaan eten, gaan wandelen

met mijn hond, reizen en af en toe organiseer

ik eens een gezellige ilmavond met vrienden!

Hallo, ik ben Wouter!

Ik ben gestart in het pluk-de-dagcentrum

op 23 januari en stel mijzelf graag wat

meer voor.

Ik kijk er naar uit om nog vele leuke

activiteiten te organiseren en jullie

allemaal nog beter te leren kennen.

Indien jullie nog wat meer over mij

willen weten, mag je dit altijd vragen! Ik

sta altijd open voor een leuke babbel!
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LekkerbekLekkerbek

1. Besmeer de toastjes met Heksenkaas.

2. Snijd de gerookte zalm in ijne repen.

3. Beleg hiermee de ingesmeerde toastjes.

4.Werk af met een beetje bieslook.

• toastjes

• 1 potje Heksenkaas

• 1 klein pakje gerookte zalm

• bieslook om af te werken

-Toastje met gerookte zalm--Toastje met gerookte zalm-

Ingrediënten:Ingrediënten:
(voor ongeveer 4 personen)

SSmakelijk!makelijk!
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Train je brainTrain je brain

- Lettermix: Lente -- Lettermix: Lente -

1.1. SLOMEBESLOMEBE

2.2. GLESKVOTERGLESKVOTER

3. ORUSKK3. ORUSKK

4.4. DREINLVDREINLV

5.5. JOAVAORRJOAVAORR

6. K6. KNEIKUNEIKU
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Antwoorden train je brainAntwoorden train je brain

1.1. BLOESEMBLOESEM

2.2. TREKVOGELSTREKVOGELS

3. KROKUS3. KROKUS

4.4. VLINDERVLINDER

5.5. VOORJAARVOORJAAR

6. KUIKEN6. KUIKEN

- Lettermix: Lente -- Lettermix: Lente -
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Binnen de minuutBinnen de minuut

Tijdens 'Binnen de minuut' gingen twee groepen de strijd aan met

elkaar. De bezoekers kregen in elke ronde een nieuwe uitdaging

die in één minuut uitgevoerd moest zijn. Zowel beweging,

coördinatie als concentratie waren hier enorm van belang. Proiciat

aan beide teams!
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SchlagerfestivalSchlagerfestival

Op 31 januari kwamen er enkele spectaculaire vedetten langs in

ons Pluk-De-Dagcentrum. Er werd een feestje gebouwd met alle

bekende Schlagerzangers en -zangeressen die de revue

passeerden. Laura Lynn, Bart Kaëll, Wendy Van Wanten, Margriet

Hermans... Alle grote namen op een rij.
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Toneelstuk Romeo & JuliaToneelstuk Romeo & Julia

14 februari is de dag van de liefde. Onze eigen pluk-de-dagacteurs

brachten het bekende verhaal van Romeo en Julia. Weliswaar met

een happy end!
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Sfeerfoto'sSfeerfoto's

"Lach en geniet ieder moment van je"Lach en geniet ieder moment van je
leven!"leven!"
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Fit en gezond met kiné MichelleFit en gezond met kiné Michelle
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ACTIVITEITENPLANNING
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VOORMIDDAG

• fit en gezond bewegen met Sandra

• yahtzee (dobbelspel)

• wie, wat, waar ben ik?

• stop de band ronde (meezingers van vroeger)

• vroeger of later

WOENSDAG

1

MAART

• zoek de verschillen op de foto

• in 5 seconden

• triominos (combinatiespel)

• trivial pursuit (vragenspel)

• we bakken een straciatellataart voor bij de koffie

NAMIDDAG
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DONDERDAG

2

MAART

• pim pam picto (fotozoekspel)

• gymnastiek

• hoger lager

• jenga/ toren van pisa

• woordslang

• gezelschapsspelen met Lien

• Maartse bingo

• ZANG EN DANSNAMIDDAG
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VOORMIDDAG

• IS HET A OF B? (QUIZ)

• SWINGO (bingo thema muziek)

• Isabel bakt een appeltaart voor bij de koffie

VRIJDAG

3

MAART

• relaxatie met Sandra

• fotoreportage activiteiten in het het pluk-de-dagcentrum

• 7 aanleggen (kaartspel)

• sjoelbak

• rad van fortuin

NAMIDDAG
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PRETTIG WEEKEND!
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VOORMIDDAG

• crea activiteit met Lien

• dominospelen

• woordenmix

• spreekwoorden en gezegden

• dilemmaspel

NAMIDDAG

• we maken verse champignonsoep

• quiz met Charlotte

• gymnastiek met Ine

• memory

• West-Vlaamse dialecten

MAANDAG

6

MAART
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VOORMIDDAG

• senzo (kleur en vormenspel)

• rummicub

• reminiscentie (de tijd van toen)

• bewegingsactiviteit met Eugenie

• crea: mandala's schilderen

NAMIDDAG

• we bakken schuimpjes voor bij de koffie

• bekende Vlamingen

• leg er eentje op (soort bingo)

• droomkaartjes

• we maken scrubs voor onze verwennamiddag

DINSDAG

7

MAART
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VOORMIDDAG

• woorden dobbelspel

• gezelschapsspel met Charlotte

• hoger lager

• zeg het in 4 woorden

• waar of niet waar

NAMIDDAG

• 21 en (kaartspel)

• 1 tot 12 dobbelspel

• gymnastiek

• rebussen

• Kim maakt verse preisoep met kruidenkaas

WOENSDAG

8

MAART
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VOORMIDDAG

• mens erger je niet (gezelschapsspel)

• sjoelbak

• muzikaal pak met Kim en Sandra

• gezelschapsspel

• lama (kaartspel)

NAMIDDAG

• abc spel (woordspel)

• Lien bakt een verse appelmoescake

• ganzenbord

• DE GROTE VROUWENQUIZ

DONDERDAG

9

MAART
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VOORMIDDAG

• levensloop (terug in de tijd)

• scrabble (woorden zoeken)

• interessante weetjes met Charlotte

• DESSERT: trifle met rode vruchten

• kleurenkubusspel (kansspel)

NAMIDDAG

• vier op een rij

• gymnastiek

• pechvogel (dobbelspel)

• heilig of niet? (raden)

• twee dieren in 1 (fotospel)

VRIJDAG

10

MAART
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We wensen

jullie

een

zalig weekend!
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VOORMIDDAG

• fit bewegen met Lien

• puzzelen

• woordspelen

• een kwestie van weten (quizspel) met Katia

• gezelschapsspel met Eugenie (mumbo jumbo)

NAMIDDAG

• hoger lager

• we bakken een appelcake voor bij de koffie

• uno (kaartspel)

• SWINGO (bingo thema muziek)

• rad van fortuin

MAANDAG

13

MAART
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VOORMIDDAG

• pim pam pet (woordspel)

• tricky (dobbelspel)

• de premiejagers

• fotozoektocht met Wouter

• DESSERT: appelbeignets

NAMIDDAG

• we maken verse brunoisesoep

• BINGO

• VOORJAARSQUIZ MET ARLETTE EN KATIA

DINSDAG

14

MAART
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VOORMIDDAG

• gymnastiek met Sandra

• spreekwoorden en gezegden (foto's)

• skipbo (kaartspel)

• cijfers en letters

• ganzenbord

NAMIDDAG

• Sandra bakt een verse botercake

• linxx (zoekspel)

• Maartse weetjes met Charlotte en Ine

• LEG ER EENTJE OP (soort bingo)

WOENSDAG

15

MAART
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• rummicub

• triominos (combinatiespel)

• bosquiz met Wouter

• DESSERT: petit beurre taart

• zoek de verschillen op de foto

NAMIDDAG

VOORMIDDAG

• wat zoek ik? (omschrijven en raden)

• dobbelspel met Lien (regenwormen)

• moppentrommel van Basiel

• gymnastiek met Ine

• we maken verse erwtensoep met spek

DONDERDAG

16

MAART
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

• ultimate trivia (quizspel)

• pim pam picto (fotozoekspel)

• muziekquiz

• gezelschapsspel (geen nee en geen ja)

• Arlette maakt verse tiramisu

VRIJDAG

17

MAART

SHOW

REIS ROND DE WERELD
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Prettig weekend!
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VOORMIDDAG

• DESSERT: speculoos met mascarpone

• reis rond de wereld (quiz)

• taalspelen met Ine

• abc spel

• lentequiz met Arlette

MAANDAG

20

MAART

• stapelwoorden

• we maken verse paprikasoep met korstjes

• 1000 bommen en granaten (quizspel)

• brainstorm met Katia

• gymnastiek

NAMIDDAG
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DINSDAG

21

MAART

• jungle speed (actie-reactiespel)

• foto's: "het dagcentrum doorheen de jaren"

• anagrammen

• koppelwoorden

• Charlotte maakt een cake voor bij de koffie

• rood wint

• rummicub

• gezond bewegen met Ine

• karaoke met Wouter

• spectrangle (kleurencombinatiespel)
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VOORMIDDAG

• de gouden raad van tante Kaat

• gymnastiek

• piratenspel (kaartspel)

• vul de letters aan

• we maken verse wortelsoep

WOENSDAG

22

MAART

• DESSERT: coupe bresilienne

• crea activiteit

• sjoelbak

• foto's herkennen

• wat weet je over

NAMIDDAG
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• zeg eens euh (woordspel)

• handwerk

• bloemschikken

• bewegingsactiviteit

• herinneringenkoffer

NAMIDDAG

VOORMIDDAG

• take 5 (kaartspel)

• 421 en (dobbelspel)

• lettermix

• Katia maakt een verse frangipannetaart

• parfumspel

DONDERDAG

23

MAART
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VOORMIDDAG

• 1000 vragen en antwoorden

• 60-70-80 bingo

• uno (kaartspel)

• DESSERT: fruitcocktail

• bekende Vlamingen

NAMIDDAG

• LEG ER EENTJE OP (soort bingo)

• Lien maakt paksoi soep

• gymnastiek

• in 10 seconden (opdrachtenspel)

• piekezot jagen (kaartspel)

VRIJDAG

24

MAART
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We wensen jullie
een zalig weekend!
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VOORMIDDAG

• lama (kaartspel)

• lingo (woordspel)

• BEWEGING: muzikaal pak met Charlotte en Ine

• rood wint

• crea: mandala's schileren

MAANDAG

27

MAART

• BAK: chocoladetaart met peren

• droomkaartjes met Kim

• hoger lager

• 21 en (kaartspel)

• rad van fortuin

NAMIDDAG



45

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DINSDAG

28

MAART

• groenten en fruitquiz

• origami (creatief met papier)

• we maken verse broccolisoep

• gymnastiek

• zoek de verschillen op de foto

• DESSERT: wafelbak

• een vleugje poëzie

• vogelpiek

• yahtzee (dobbelspel)

• triominos
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VOORMIDDAG

• twee dieren in 1 (fotospel)

• woordzoekers

• goki (dobbelspel)

• a of b quiz

• Kim bakt een perencake voor bij de koffie

WOENSDAG

29

MAART

• bewegingsactiviteit: de wii fit met Sandra en Eugenie

• spreekwoorden en gezegden

• 100 historische Roeselarenaars

• waar of niet waar

• paardjesspel (mens erger je niet)

NAMIDDAG



47

• rummicub

• fotospel (oude voorwerpen van vroeger)

• kruiswoordraadsels

• zonnespel

• DESSERT: oliebollen

NAMIDDAG

VOORMIDDAG

• we maken verse bloemkoolsoep

• gezelschapsspel (carcasonne)

• mikado/ vier op een rij

• test je kennis over sport

• gymnastiek

DONDERDAG

30

MAART
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VOORMIDDAG

• ik ga op reis en neem mee

• jenga/ toren van pisa

• 7 aanleggen (kaartspel)

• boggle (woordspel)

• Lien bakt een yoghurt-blauwebessencake voor bij de koffie

VRIJDAG

31

MAART

• 1000 vragen en antwoorden

• 60-70-80 bingo

• uno (kaartspel)

• DESSERT: fruitcocktail

• bekende Vlamingen

NAMIDDAG
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Prettig weekend!
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- WZC Ter Berken
° psychiatrisch verpleegkundige
° verpleegkundige
° zorgkundige
° leefgroepwerker

- Ondersteunende diensten
° dossierbeheerder A&P
° boekhouder/ financieel analist

- Kotee
° thuisverpleegkundige Roeselare
° planner poetsdienst
° poetshulp Roeselare
° poetshulp Moorslede
° poetshulpTorhout

- KIDZ
° student kinderbegeleider KIDZ Lola

- WZC De Waterdam
° verpleegkundige
° zorgkundige

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

- WZC Sint-Henricus
° verpleegkundige
° polyvalent medewerker keuken

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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ZorgkundigeZorgkundige

SANDRASANDRA

ZorgkundigeZorgkundige

SANDRASANDRA
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LIENLIEN

ZorgkundigeZorgkundige

LIENLIEN
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ZorgkundigeZorgkundige
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ZorgkundigeZorgkundige

MYRIAMMYRIAM

ZorgkundigeZorgkundige

MYRIAMMYRIAM

ZorgkundigeZorgkundige

JESSICAJESSICA

ChauffeurChauffeur

JESSICAJESSICA

ChauffeurChauffeur

JESSICAJESSICA

ChauffeurChauffeur

JESSICAJESSICA

ChauffeurChauffeur

ANNIEANNIE

ChauffeurChauffeur

ANNIEANNIE

ChauffeurChauffeur

ANNIEANNIE

ChauffeurChauffeur

ANNIEANNIE

ChauffeurChauffeur

MARTINEMARTINE

ChauffeurChauffeur

MARTINEMARTINE

ChauffeurChauffeur

MARTINEMARTINE

ChauffeurChauffeur

MARTINEMARTINE

ChauffeurChauffeur

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

KIMKIM

VerpleegkundigeVerpleegkundige

KIMKIM

VerpleegkundigeVerpleegkundige

KIMKIM

VerpleegkundigeVerpleegkundige

KIMKIM

VerpleegkundigeVerpleegkundige

EUGENIEEUGENIE

OrthopedagogeOrthopedagoge

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!
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