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

dagdagteam!team!

Woordje directeurWoordje directeur

'Welkom Nele!''Welkom Nele!'

Oktober doet al een herfstbriesje waaien

doorheen ons Pluk-De-Dagcentrum. We

creëren met onze decoratie en lekkere

najaarsgerechtjes een leuke herfstsfeer.

De start van de herfst betekent ook dat

Werelddierendag voor de deur staat.

Wereldwijd staat 4 oktober vast in de agenda

als de dag waarop extra aandacht wordt

besteed aan de dieren. Voor veel mensen zijn

huisdieren niet alleen gezelschap, maar ook hun

steun en toeverlaat. Daarnaast is uit onderzoek

gebleken dat dieren voor positieve lichamelijk

effecten zorgen bij mensen. Zo zorgen ze voor

meer ontspanning en een lagere bloeddruk.

Dieren geven ook steun en motivatie en zorgen

voor een hoger zelfbeeld en meer sociale

contacten. In de week van 3 oktober staan er

enkele beestige bezoeken gepland. Een

uitgebreide fotoreportage hiervan volgt in de

volgende Dagklapper.

Afgelopen maand heten we ook Nele welkom

in ons team. Nele komt Sylvie vervangen en

neemt de administratie op zich. Ze kwam al

kennismaken en verwende de bezoekers met

versgebakken cupcakes en kokosrotsjes.

Last but not least: In de nacht van zaterdag 29

oktober op zondag 30 oktober draaien we de

klok één uurtje terug. Dit wil zeggen dat we

een uurtje langer in bed kunnen blijven liggen.
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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

24 oktober 1933

Serry OdetteSerry Odette

6 oktober 1940

Vermeulen SuzanneVermeulen Suzanne
8282

8989
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Wilde dierenWilde dieren

Train je brainTrain je brain

De volgende dieren leven op verschillende plaatsen in de wereld in het

wild. Situeer ze door de letter op de wereldkaart te noteren bij de voorziene

vakjes.

A. LEEUWA. LEEUW B. ARAB. ARA C. KOALAC. KOALA D. ZEEARENDD. ZEEAREND

E. EGELE. EGEL F. PINGUINF. PINGUIN G. IJSBEERG. IJSBEER H. PANDAH. PANDA
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Antwoorden train je brainAntwoorden train je brain

Wilde dierenWilde dieren

AA

BB

CC

DD
EE

FF

GG

HH
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LekkerbekLekkerbek

1. Meng de bloem samen met de kristalsuiker.

2. Meng daarna de boter erdoor tot je kruimelachtige stukjes hebt.

3. Schik schijfjes of stukjes appel in een ingevette ovenschotel.

Besprenkel deze met de bruine suiker.

4.Doe er nog een klontje boter bij en dek af met het kruimeldeeg.

5. Bak voor ongeveer 45 minuten in een voorverwarmde oven op

180°. Wacht tot het lichtjes bruin wordt.

• 450g appels in stukjes gesneden

• 150g kristalsuiker

• 50g bruine suiker

• 200g boter

• 300g gezeefde bloem

SSmakelijk!makelijk!

-Appelcrumble--Appelcrumble-

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

Met wie keren we hier eventjes terug in de tijd?Met wie keren we hier eventjes terug in de tijd?

Deze jeugdfoto's zijn van MELISSA.

Ik ben een echte dierenvriend.

Op onze

shows ben ik

altijd wel van

de partij om

mij te

verkleden!

Nu ga ik vaak zelf met mijn

zoontje naar Plopsaland.

Ik hou van koken en bakken.
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In beweging: Kubb!In beweging: Kubb!
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Sfeerfoto'sSfeerfoto's

"Het leven is er om er vandaag van te"Het leven is er om er vandaag van te
genieten"genieten"
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ACTIVITEITENACTIVITEITEN

PLANNINGPLANNING
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• ultimate trivia (quizspel)

• duospel

• BINGO

• de gouden raad van tante Kaat

• BEZOEK VAN PONY JANTJE

VOORMIDDAG

• vroeger en nu

• gymnastiek met Charlotte

• wie is het?

• rad van fortuin

• memory dieren

• BEZOEK VAN BORDER COLLIE LUCA

NAMIDDAG

MAANDAG

3

OKTOBER
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• de wilde dierenwereld

• wat ben ik? met Eugenie

• lingo (woordspel)

• hoger lager

• SJOELBAK

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DINSDAG

4

OKTOBER

• wat weet je over...

• spreekwoorden en gezegden

• kwartet thema de tijd van toen

• heilig of niet? (raden wie/wat ben ik?)

• cijfers en letter met Katia

• BEZOEK GOLDEN RETRIEVER NAIKI
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• we maken verse bloemkoolsoep met spek

• gymnastiek met Ine

• zeg het in 5 woorden

• dobbelspel 1 tot 12 met Lien

• kruiswoordraadsels

• BEZOEK VAN MARIE DE KIP

VOORMIDDAG

• SWINGO

• waar of niet waar

• kegelspel

• West-Vlaamse dialecten

• POEZEN PETOU EN FILOU KOMEN LANGS

NAMIDDAG

WOENSDAG

5

OKTOBER
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• rood wint

• uno (kaartspel)

• pechvogel (dobbelspel)

• toverwoorden met Katia

• vul de klinkers aan

VOORMIDDAG

• creatief met foto's

• dierenweetjes

• fotoreportage reizen met Ine

• de premiejagers

• fit en gezond bewegen

• BEZOEK AUSTRALISCHE HERDER RAAYA

NAMIDDAG

DONDERDAG

6

OKTOBER
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• brainstorm (geheugenspel)

• gymnastiek

• boggle (woordspel)

• 7 aanleggen (kaartspel)

• BEZOEK VAN EEN FRET

VOORMIDDAG

• leg er eentje op (soort bingospel)

• DESSERT: abrikozen met mascarpone

• kaartspel met Charlotte

• ganzenbord

• woordspel (lettermix) met Arlette

NAMIDDAG

VRIJDAG

7

OKTOBER
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Prettig weekend!Prettig weekend!
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• kleurenkubusspel (kansspel)

• kaartspel met Eugenie

• Kim bakt een perziktaart voor bij de koffie

• vier op een rij

• woordzoekers

VOORMIDDAG

• SWINGO (bingo thema muziek)

• muzikaal pak met Isabel en Charlotte

• volksspelen

• uno (kaartspel)

• pietjesbak (dobbelen)

NAMIDDAG

MAANDAG

10

OKTOBER
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• yahtzee

• gymnastiek

• we maken verse preisoep

• vroeger of later

• 21 en (kaartspel

VOORMIDDAG

• piekezot jagen (kaartspel)

• DESSERT: boterwafeltjes

• spectrangle (kleur en vormenspel)

• breiclub

• dilemmaspel met Kim

NAMIDDAG

DINSDAG

11

OKTOBER
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• alles over de natuur en het menselijk lichaam met Isabel

• jenga en toren van pisa

• Hanne bakt een frangipanetaart voor bij de koffie

• woordspel met Kim

• domino

VOORMIDDAG

• Bewegingsactiviteit

• mandala's kleuren

• HET SWINGPALEIS

NAMIDDAG

WOENSDAG

12

OKTOBER
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• pim pam pet (woorden zoeken)

• regenwormen (dobbelspel)

• zoek de verschillen op de foto

• gymnastiek

• wie/wat ben ik? (raden)

VOORMIDDAG

• puzzelen

• lama (kaartspel)

• rummicub

• DESSERT: vanillepudding met speculoos

• triominos (combinatiespel)

NAMIDDAG

DONDERDAG

13

OKTOBER
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DVC GESLOTEN

VRIJDAG

14 OKTOBER

STUDIEDAG

PLUK-DE-DAG

TEAM
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PrettigPrettig
weekend!weekend!
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• leg er eentje op (soort bingospel)

• ik ga op reis en neem mee (geheugen)

• koppelwoorden

• gymnastiek

• we maken verse witloof appelsoep

VOORMIDDAG

• kleur en figurenspel

• rad van fortuin

• zoekspel

• DESSERT: appelflappen

• bekende Vlamingen

NAMIDDAG

MAANDAG

17

OKTOBER
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• wie, wat, waar ben ik?

• woordzoekers

• reminiscentie (fotoboeken van vroeger)

• Isabel bakt een amandeltaart voor bij de koffie

• woordzoekers

VOORMIDDAG

• rood wint (kansspel)

• boggle (woordspel)

• fit en gezond bewegen met Charlotte

• waar of niet waar

• raadsels en rebussen

NAMIDDAG

DINSDAG

18

OKTOBER
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• uno (kaartspel)

• lien maakt verse andijviesoep

• 421 en (dobbelspel)

• gymnastiek

• woordslang

VOORMIDDAG

• fotoboek actua

• kegelen

• BINGO

• bollo smitto (beweging)

• wat hoort bij elkaar?

NAMIDDAG

WOENSDAG

19

OKTOBER
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• lijnpuzzels met Hanne

• Eugenie maakt verse tiramisu voor bij de koffie

• lettermix (woordspel)

• zoek de verschillen op de foto

• ganzenbord

VOORMIDDAG

• sjoelbak

• gezelschapsspel met Charlotte

• ZANG EN DANSNAMIDDAG

NAMIDDAG

DONDERDAG

20

OKTOBER



31

• abc spel

• duo memory

• 7 aanleggen (kaartspel)

• gymnastiek met Melissa

• Myriam maakt verse tomatensoep

VOORMIDDAG

• spreekwoorden en gezegden

• taalspelletjes

• zonnespel

• DESSERT: pannenkoeken

• hoger lager

NAMIDDAG

VRIJDAG

21

OKTOBER
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We wensen jullie eenWe wensen jullie een
mooi weekend!mooi weekend!
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• mikado en vier op een rij

• dobbelspel

• cijfers en letters

• woordslang

VOORMIDDAG

• 60-70-80 bingospel

• muziekkwis

• bewegingsactiviteit: wii fit met Charlotte en Arlette

• een kwestie van weten

NAMIDDAG

MAANDAG

24

OKTOBER
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• gymnastiek

• rummicub

• leg er eentje op (soort bingospel)

• jenga/ toren van pisa

• we maken verse pompoensoep

VOORMIDDAG

• pim pam pet (woordspel)

• crea activiteit met Eugenie

• breiclub

• woordsnack met Melissa

• triominos (combinatiespel)

NAMIDDAG

DINSDAG

25

OKTOBER
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• wat weet je over...

• abc spel (woordspel)

• 1 tot 12 dobbel

• SWINGO (bingo thema muziek)

VOORMIDDAG

• vroeger en nu met Lien

• zeg het in 5 woorden

• fit en gezond bewegen met Ine

• gezelschapsspelen met Katia

• yahtzee (dobbelspel)

NAMIDDAG

WOENSDAG

26

OKTOBER
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• test je kennis over huisdieren

• de klas van Frieda (kwisspel)

• woordzoekers

• we maken verse Halloweensoep

• bekende Vlamingen

VOORMIDDAG

• gezelschapsspel met Charlotte

• Katia maakt een dessertje

• hoger lager

• IS ER FLAN OP DE MONT BLANC? (quiz en

opdrachtenspel)

NAMIDDAG

DONDERDAG

27

OKTOBER
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• 7 aanleggen (kaartspel)

• optische illususies

• BINGO

• Lien bakt een peer-speculoostaart voor bij de koffie

• zoek de verschillen op de foto

VOORMIDDAG

• uno (kaartspel)

• sjoelbak

• spectrangle (combinatiespel)

• muzikaal pak met Melissa en Arlette

• denksport met Katia

NAMIDDAG

VRIJDAG

28

OKTOBER
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Prettig
 weekend!

Prettig
 weekend!
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• BINGO

• gymnastiek

• zoek de verschillen

• quiz met Charlotte

VOORMIDDAG

• pictionary

• DESSERT: wafelbak

• sjoelbak

• boggle

• beweging met Charlotte

NAMIDDAG

MAANDAG

31

OKTOBER
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- Motena

° administratief medewerker aankopen

- Kotee

° thuisverpleegkundige avonddienst
° thuisverpleegkundige in instelling
° verantwoordelijke thuisverpleging
° huishoudhulp regio Roeselare
° huishoudhulp regio Moorslede
° huishoudhulp Torhout
° woonassistent Princess

- KIDZ

° onthaalouders KIDZ Léon Moorslede
° student kinderbegeleider KIDZ Lola

Heb je interesse in één of meer van bovenstaande vacatures of
ken je iemand die interesse kan hebben? Laat dan zeker 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

- WZC De Waterdam

° animator
° zorgkundige
° verpleegkundige

- WZC Sint-Henricus

° verpleegkundige
° nachtverpleegkundige
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ErgotherapeuteErgotherapeute
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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


