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

dagdagteam!team!

Woordje directeurWoordje directeur

'We hopen op'We hopen op
een litsendeeen litsende

start, zowel voorstart, zowel voor
het nieuwehet nieuwe

dagcentrum alsdagcentrum als
voor de nieuwevoor de nieuwe

directeur!'directeur!'

Je zou haast gaan denken dat we januari

zijn, want deze maand gaan we van oud

naar nieuw. Zo nemen we binnenkort

deinitief afscheid van ons vertrouwd

dagcentrum. De laatste tegels worden

gelegd. Het laatste likje verf komt tegen

de muur. Het interieur krijgt stilaan vorm.

We kijken er enorm naar uit om jullie te

ontvangen in het gloednieuwe Pluk-De-

Dagcentrum. Uiteraard met bijhorende

splinternieuwe faciliteiten: een nieuwe

badkamer, groot terras, eindelijk terug de

luxe van de bussen voor de deur... In de

Dagklapper van volgende maand gunnen

we jullie een blik voor, maar ook zeker

achter de schermen van de nieuwe

oostvleugel.

Daarnaast verandert ook het grote

hoofdkantoor van SInt-Henricus. Marleen

Joossens neemt deze maand het roer

over van onze directeur Paul Callebert. Hij

gaat 17 juni op pensioen. Wie Marleen is

en wat dit allemaal betekent voor Paul,

kun je even verder in de Dagklapper

uitgebreid lezen. We zullen Paul oprecht

gaan missen en wensen Marleen heel veel

succes als nieuwe directeur van het

woon- en zorgcentrum Sint-Henricus!

We hopen op een litsende start, zowel

voor het nieuwe dagcentrum als voor de

nieuwe directeur. Wij zijn alvast klaar voor

een nieuw hoofdstuk!
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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

2 juni 1943

21 juni 1931

Demets NicoleDemets Nicole
8 juni 1943

Vanneste RosaVanneste Rosa

21 juni 1950

Despeghel HendrikDespeghel Hendrik

Tolpe LisetteTolpe Lisette

1 juni 1932

Vancayseele MariaVancayseele Maria

9191

22 juni 1938

Cools AlbertCools Albert

26 juni 1943

Lefevre DaniëlLefevre Daniël

8484

7272

7979

9090

7979

7979
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Train je brainTrain je brain

Herken de Franse chansonsHerken de Franse chansons

Verschroeide aarde door de wind

en strakke heidevelden

rondom de meren,

Het is voor de levenden

een beetje hels,

het Connemara gebied

11

TitelTitel: ..................................................................

Nee, nee, niets is veranderd

Alles is hetzelfde gebleven

Nee, nee, niets is veranderd

Alles is hetzelfde gebleven

Hé, hé, hé

33

TitelTitel: ..................................................................

Ik ben een wassen pop

Een geluidspop

Mijn hart is in mijn liedjes gegraveerd

Wassen pop geluidspop

22

TitelTitel: ..................................................................
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Antwoorden train je brainAntwoorden train je brain

Terre brûlée au vent

Des landes de pierres

Autour des lacs, c'est pour les vivants

Un peu d'enfer, le Connemara

Des nuages noirs qui viennent du

nord

Colorent la terre, les lacs, les rivières

C'est le décor du Connemara

11

Titel: Les lacs du Connemara - Michel SardouLes lacs du Connemara - Michel Sardou

Herken de Franse chansonsHerken de Franse chansons

Je suis une poupée de cire

Une poupée de son

Mon cœur est gravé dans mes

chansons

Poupée de cire, poupée de son

22

Titel:Titel: Poupéé de cire, poupée de son - France GallPoupéé de cire, poupée de son - France Gall

Non, non, rien n’a changé

Tout, tout a continué

Non, non, rien n’a changé

Tout, tout a continué

Hey ! Hey ! Hey ! Hey !

33

TitelTitel: Non, non rien n'a changé - Les PoppysNon, non rien n'a changé - Les Poppys
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LekkerbekLekkerbek

1. Trek de druiven de tros en spoel ze af onder koud water.

2. Breng de druiven samen met het water aan de kook in een pan.

3. Laat 45 minuten op een laag vuur koken met het deksel op de pan.

4.Roer af en toe door het mengsel.

5. Haal de pan van het vuur en laat een uurtje afkoelen.

6.Giet het mengsel door een ijne zeef en druk zoveel mogelijk het

vocht uit de druiven.

7. Zeef daarna nog één maal en giet in een les of kan. Laat het sap

verder afkoelen in de koelkast.

• 800g blauwe pitloze druiven

• 1,250 liter water

Bereiding:Bereiding:

SSmakelijk!makelijk!

- Huisgemaakte druivensap-- Huisgemaakte druivensap-

Ingrediënten:Ingrediënten:
(voor ongeveer 6 porties)
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In de spotlightsIn de spotlights

W
Ij wonen

sam
en in

IZEGEM

Mijn baasjehoudt heel ergvan VRIENDENuitnodigen omte aperitievenen spelletjes tespelen

Lang bruin

haar, in
 een

dotje

Bruine ogen

Mijn m
ama haar

hobby's z
ijn:

VOLLEYBAL en

FOTOGRAFIE

Ons mama haar naam is:

RETSEEMED EKENNEIL

Mama haarlievelingskleur is
GROEN

Houdt vanPLANTEN enCACTUSSEN
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De beweegbankDe beweegbank

Sinds kort vind je een nieuw bewegingstoestel ter hoogte
van de nieuwe oostvleugel van Sint-Henricus, namelijk de
'Ipitup-beweegbank'. Met dit toestel wil men zowel de
bewoners, als de bezoekers als de inwoners van Rumbeke
stimuleren tot bewegen. De illustraties met oefeningen
helpen jullie op weg! Onze bezoekers gingen hem alvast
uitproberen, dit met groot succes!
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Paul Callebert op pensioenPaul Callebert op pensioen

Op 1 juli ga ik met pensioen. Even blijf ik nog in juli en
augustus werken in Sint-Henricus om de verhuis naar de
oostvleugel af te ronden en om mijn opvolger Marleen
Joossens kennis te laten maken met het reilen en zeilen in
Sint-Henricus en in de vele diensten van Motena.
Marleen neemt dinsdag 7 juni plaats in mijn bureau en ik kies
nog voor even de nieuwe oostvleugel als werkplek.

Het voorwoord voor de volgende piccolo zomer-editie valt
dus Marleen te beurt.

Ik blik terug op een bijzonder mooie loopbaan. Wanneer ik
het mapje met oude krantenknipsels doorneem, tel ik
prachtige realisaties – dank zij de bijdrage van velen - maar
evenzeer zijn mijn herinneringen gevuld met leuke,
plezierige, heerlijke dagelijkse momenten.
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Het adagium in Sint-Henricus is: ‘verzorgen doen we samen’
als bewoner, mantelzorger, familie, medewerker, bezoeker …
je staat er niet alleen voor.
Dit samenhorigheidsgevoel vinden we terug in de warme
Welkom-ilosoie die medewerkers uitstralen.

Afscheid nemen van wat je graag doet is een mentaal
proces. En hoe meer de dag nadert zie ik beter het positieve
in een nieuwe episode met meer tijd voor ontspanning
samen met mijn echtgenote Tine, plezier beleven met de
kleinkinderen of bijspringen waar het kan om het drukke
bestaan van de kinderen wat te verlichten.
Heel gewone zaken die in het drukke leven te weinig
aandacht krijgen.

Het was een zegen om in de low van mijn job directeur in
Sint-Henricus te mogen zijn.

Paul Callebert
Directeur WZC Sint-Henricus 17 juni zal de

17 juni zal decafetaria gesloten

cafetaria geslotenzijn omwille van

zijn omwille vandedepensioenviering

pensioenviering

BEDANKT PAUL!

Geniet van je welverdiende pensioen!Geniet van je welverdiende pensioen!
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Welkom Marleen!Welkom Marleen!

Een warm welkom aan onze
nieuwe directeur voor WZC
Sint Henricus: Marleen!

Marleen Joossens zal vanaf 7
juni de fakkel overnemen
van Paul Callebert. Bij deze
een introductie.

Marleen is psycholoog van
opleiding en heeft reeds een
mooi professioneel parcours
in de zorg afgelegd.

De doelgroep psychisch kwetsbaren zijn voor haar steeds
een belangrijke rode draad geweest in haar carrière als
stafmedewerker en projectmedewerker in het ziekenhuis AZ
Sint-Lucas in Brugge, als teamcoach in de thuiszorg en als
pedagogisch directeur van een zorginstelling voor jongeren.

Marleen woont met haar partner en vier kinderen in
Ruiselede en houdt zich in haar vrije tijd graag actief bezig.
Naast haar wekelijkse bezoek aan de taekwondo club,
kunnen mooie wandelingen in het groen of een goed boek
haar ook bekoren

We zijn ervan overtuigd dat Marleen van het
woonzorgcentrum Sint Henricus verder de warme plek voor
bewoners, medewerkers en bezoekers zal realiseren! We
wensen haar dan ook alle succes toe in haar nieuwe
uitdaging!

Paul Callebert
Directeur.
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Isabel et les jeansIsabel et les jeans

Een welgemeend woord van
dank aan Mademoiselle Isabelle
et les Jean! Onze bezoekers
konden in Parijse sferen de
Franse muziek herbeleven.
Onder andere liedjes van Julien
Clerc, Jacques Brel en Edith Piaf
kwamen aan bod. Een
namiddag vol nostalgie!
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SuikerfeestSuikerfeest

Onze bezoekers konden genieten
van een eigen suikerfeest waarbij
ze konden proeven van lekkere
thee en zoete lekkernijen. Ons
pluk-de-dagteam zorgde achteraf
natuurlijk voor de juiste sfeer!
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ACTIVITEITENACTIVITEITEN

PLANNINGPLANNING
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VOORMIDDAG

• bingo

• wie, wat, waar ben ik?

• domino met Hanne

• verwenzorg door Isabel

NAMIDDAG

WOENSDAG

1

JUNI

• zoekspel met Lien

• Kim maakt verse broccolisoep

• abc spel (woordspel)

• gymnastiek
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VOORMIDDAG

• vier op een rij

• Isabel bakt een chocoladetaart voor bij de koffie

• gymnastiek

• verbindingsspel met Lien

NAMIDDAG

DONDERDAG

2

JUNI

Italiaanse
namiddag
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VOORMIDDAG

• lijnpuzzels

• gymnastiek

• bekende Vlamingen

• boggle (woordspel)

• Myriam maakt verse wortelsoep

• zot van Vlaanderen (gezelschapsspel)

• wat hoort samen? (duospel)

• de premiejagers met Katia

• memory

NAMIDDAG

VRIJDAG

3

JUNI
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PrettigPrettig

weekend!weekend!
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PINKSTERMAANDAGPINKSTERMAANDAG

6 JUNI6 JUNI

DVC GESLOTENDVC GESLOTEN
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VOORMIDDAG

• gymnastiek

• bingo

• bekende vlamingen

• sjoelbak

• rad van fortuin

• zang- en dansnamiddag

NAMIDDAG

DINSDAG

7

JUNI
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VOORMIDDAG

• leg er eentje op (bingospel)

• 21'en (kaartspel)

• Charlotte maakt een yoghurtcake voor bij de koffie

• gymnastiek

• woordspel met Hanne

• spreekwoorden en gezegden

• terug in de tijd met Charleyne

• kegelspel

NAMIDDAG

WOENSDAG

8

JUNI
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VOORMIDDAG

• de grote thee-quiz

• Lien maakt verse wortel-appelsoep

• denksport

• alles over bloemen met Charlotte

• Wii-fit met Charlotte en Katia

• handwerk met Ine

• regenwormen (dobbelspel)

• muzikale quiz

NAMIDDAG

DONDERDAG

9

JUNI
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VOORMIDDAG

• de gouden raad van tante kaat

• gymnastiek

• Katia maakt pastéis de nata (Portugese taart)

NAMIDDAG

VRIJDAG

10

JUNI

Portugese namiddag



28

We wensen jullie eenWe wensen jullie een

mooi weekend!mooi weekend!
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VOORMIDDAG

• gymnastiek

• HET SWINGPALEIS MET INE EN JESSICA

• DESSERT: chocoladepoffertjes

• zonnespel met Charlotte

• SWINGO (bingo thema muziek)

• triominos (combinatiespel)

NAMIDDAG

MAANDAG

13

JUNI



30

VOORMIDDAG

• leg er eentje op (soort bingo)

• zoek de verschillen

• gymnastiek

• uno

NAMIDDAG

DINSDAG

14

JUNI

Pick
nick

nam
idda

g
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VOORMIDDAG

• fit en gezond bewegen met Hanne

• in 5 seconden

• kaartspel met Charlotte

• woordzoekers

• memory

• sjoelbak

• erop of eronder (kaartspel)

• DESSERT: appelstrudel

NAMIDDAG

WOENSDAG

15

JUNI
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VOORMIDDAG

• trivial pursuit (quizspel)

• Lien maakt een speculoos-mandarijncake voor bij de

koffie

• gymnastiek

• de slimste mens

• lama (kaartspel)

• senzo (kleur en vormenspel)

• rummicub

• hoger lager

NAMIDDAG

DONDERDAG

16

JUNI
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VOORMIDDAG

• kruiswoordraadsels

• gymnastiek

• jenga

• piekezot jagen (kaartspel)

• twee dieren in één (fotospel)

• BINGO

• Charlotte maakt een lekkere mojito

NAMIDDAG

VRIJDAG

17

JUNI
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Prettig weekend!Prettig weekend!
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VOORMIDDAG

• 7 aanleggen (kaartspel)

• leg er eentje op (soort bingospel)

• zoek de verschillen op de foto

• anagrammen (woordspel)

• Kim bakt een botercake voor bij de koffie

• 1000 bommen en granaten (dobbelspel)

• puzzelen

• crea activiteit met Ine

• wie/wat ben ik?

• pictionary (tekenen en raden)

NAMIDDAG

MAANDAG

20

JUNI
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VOORMIDDAG

• gymnastiek

• woordspel met Charlotte

• ganzenbord

• we maken verse tomatensoep met balletjes

• gezelschapsspel met Isabel (raden)

• de tijd van toen met Hanne

• rummicub

• DESSERT: zomerse fruitsalade

• paardjesspel (mens erger je niet)

• stapelwoorden

NAMIDDAG

DINSDAG

21

JUNI
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VOORMIDDAG

• zoekspel

• waar of niet waar

• galgje (woordspel)

• BAK: citroencake

• regenwormen (dobbelspel)

• rood wint (kansspel)

• BEWEGING: balspelen

• lingo (woordspel)

• gelaatsverzorging bij Lien

• woordslang

NAMIDDAG

WOENSDAG

22

JUNI
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VOORMIDDAG

• Hanne maakt verse broccolisoep

• gymnastiek

• weetjes over de aarde

• wie, wat, waar ben ik?

• mastermind (zoekspel)

• DESSERT: coupe brésilienne

• naaiatelier

• meezingers van vroeger

• kaartspel met Isabel

• tantrix (puzzelspel)

NAMIDDAG

DONDERDAG

23

JUNI



39

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

VRIJDAG

24

JUNI

• waar of niet waar

• de premiejagers

• VOLKSSPELENNAMIDDAG (blikwerpen,

knikkerspel, ringwerpen, ....)

• Hanne maakt een gebak met banaan

• gymnastiek op muziek

• GROTE ZOMERQUIZ
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PrettigPrettig
weekend!weekend!
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VOORMIDDAG

• gymnastiek

• hoger lager

• 21 en (kaartspel)

• domino

• carcasonne (strategisch denkspel)

• rood wint (kansspel)

• sjoelbak

• kaartspel met Myriam

• Kim maakt een dessertje met aardbeien

NAMIDDAG

MAANDAG

27

JUNI
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VOORMIDDAG

• sudoku's (cijferpuzzels)

• test je kennis over het bos

• BAK: confituurtaart

• mikado

• woordzoekers

• BINGO

• bekende Vlamingen

• naaiatelier

• bewegingsactiviteit

NAMIDDAG

DINSDAG

28

JUNI
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VOORMIDDAG

• gymnastiek

• pechvogel (dobbelspel)

• quiz algemene kennis met Isabel

• rummen (kaartpspel)

• Kim maakt verse maïssoep

• de tijd van toen met Hanne

• gezelschapsspel met Lien

• DESSERT: mozzarella broodjes

• kegelen

• fotoreportage activiteiten in het pluk-de-dagcentrum

NAMIDDAG

WOENSDAG

29

JUNI
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VOORMIDDAG

• lijnpuzzels

• BAK: rijstflan

• alles over de natuur

• yahtzee (dobbelspel)

• triominos (combinatiespel)

• rummicub

• fit en gezond bewegen met Lien

• wat weet je over....

• handwerk met Ine

• pietjesbak

NAMIDDAG

DONDERDAG

30

JUNI
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We wensen jullieWe wensen jullie
een zaligeen zalig
weekend!weekend!
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We wensen alleWe wensen alle

papa's een ijnepapa's een ijne

vaderdag!vaderdag!
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- WZC Sint-Henricus
° verpleegkundige

- Pluk-de-dagcentrum
Sint-Henricus
° orthopedagoog/ergotherapeut
° verpleegkundige

- Kotee
° poetshulp regio Tofhout/
Moorslede/ Roeselare/ Houthulst
° verpleegcoach (binnenkort)
° thuiszorgkundige
° thuisverpleegkundige
° Kotee coach
° verantwoordelijke Thuisverpleging (binnenkort)
° technisch administratief medewerker

- WZC de waterdam
° zorgkundige
° verpleegkundige

- Ondersteunende diensten
° projectleider ICT
° gebouwenbeheerder
° schoonmaker interne poetsdienst

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 De Zilverberg
° zorgkundige
° verpleegkundige

- KIDZ Leon
° onthaalouder (binnenkort)

- WZC Ter Berken
° zorgkundige
° schoonmaker/
logistiek medewerker
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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

MYRIAMMYRIAM

VerpleegkundigeVerpleegkundige

MYRIAMMYRIAM

VerpleegkundigeVerpleegkundige

SANDRASANDRA

ZorgkundigeZorgkundige

SANDRASANDRA

ZorgkundigeZorgkundige

LIENLIEN

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

SYLVIESYLVIE

AdministratiefAdministratief

medewerkermedewerker

SYLVIESYLVIE

AdministratiefAdministratief

medewerkermedewerker

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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