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

dagdagteam!team!

Woordje directeurWoordje directeur

''Blaadjes vallen,
in rode en gele

kleuren.
De herfst is
begonnen,

geniet met zijn
allen.''

Nu de dagen echt korter worden,
dromen we stiekem al van kerst, maar
daar is het nog net wat te vroeg voor.

We maken het wel wat knusser.
Lekker dicht bij het haardvuur met een
goed boek of leuke ilm, een
boswandeling met een aanvullend
kopje kofie of lekkere soep.

November is ook kleur. Bladeren
dwarrelen van de bomen in duizend
warme tinten en vormen samen met
chrysanten een heus kleurenpalet. Het
is ook de maand waarin we onze
dierbaren herdenken en ons
voorbereiden op kortere dagen. Nog
even meegeven dat het dagcentrum
gesloten is op 1 en 11 november, maar
we verwelkomen jullie met veel
plezier op elke andere november-dag.

We blikken ook graag nog even terug
naar werelddierendag in oktober. Ook
honden, katten, fretten en pony's
waren duidelijk welkom in het
dagcentrum.

De november- kalender wordt gevuld

met de golden eighties, een

wintermodeshow, een novemberquiz

en een zeker niet te missen

'Masterchef' waarbij 2 collega's de

strijd aangaan en jullie trakteren op

een kookspektakel.
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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

7 november 1956

2 november 1939

8989

8282

Geryl SonjaGeryl Sonja

Vanclooster GuidoVanclooster Guido
8383

9 november 1931

Pype NoellaPype Noella

8 november 1936

Feys AndreaFeys Andrea

8989

82828686

16 november 1945

Thieren RitaThieren Rita

10 november 1936

Coppenolle OdetteCoppenolle Odette

8989

82828686

6666

9191

7777
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25 november 1936

21 november 1938

8989

8282

Eeckhout JulienEeckhout Julien

Bruneel EugeenBruneel Eugeen
8484

28 november 1931

Decruy AntoinetteDecruy Antoinette

25 november 1943

Cardoen MagdaCardoen Magda

8989

82827979

29 november 1937

Vanackere LucasVanackere Lucas
82828585

8686

9191



8

Train je brainTrain je brain

Herken jij de bezoeker op deze foto?Herken jij de bezoeker op deze foto?

1.1. 2.2.

3.3. 4.4.
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Antwoorden train je brainAntwoorden train je brain

1.1. 2.2.

3.3. 4.4.

Antoinette Decruy Rita Dewulf

Eugeen Bruneel Christelle
Vandermeersch
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Bezoeker in beeldBezoeker in beeld

Wie is Henriette Degryse?Wie is Henriette Degryse?

Deze maand brengen we in onze nieuwe rubriek graag even Henriette in

beeld.

Henriette is 86 jaar en mama van Mia en Luc.

Ze heeft ook 4 kleinkinderen.

Op dinsdag, woensdag en donderdag is ze in het dagcentrum te vinden.

In het weekend geniet Henriette ervan om eens te gaan wandelen en dit

uiteraard te combineren met een terrasje of bezoekje aan de cafetaria.

Thuis leest Henriette graag de 'gazette' en is een trouwe vtm-kijker. Thuisfans

knijpen best de ogen toe want Henriette is al jaar en dag trouwe 'familiefan'.

Koken kan Henriette ook als de beste! Haar specialiteiten zijn soep, tomaat-

garnaal en koude pla. Njammie!
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In de spotlightsIn de spotlights

Hey!

Ik ben Eugénie. Ik werk sinds

augustus als ergotherapeut in het

dagcentrum, maar vertel graag wat

meer over mijzelf.

Ik ben 23 jaar en net afgestudeerd.

Buiten mijn job in het dagcentrum

ben ik ook zangeres en ben ik

graag creatief bezig in de teken- en

schilderkunst.

Ik geniet van een citytripje hier en

daar en doe dit het liefst met mijn

vriend Robbe. We zijn al 4 jaar

samen en wonen sinds een jaar

samen in ons appartement in

Krottegem.

Ik ga wel nog vaak op bezoek bij mijn

ouders, daar staat ook onze lieve

viervoeter steeds enthousiast op mij

te wachten. Haar naam is Thilly, een

Bouvier van 3 jaar en een echte

knuffelaar.
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LekkerbekLekkerbek

1. Snij de ui, look, aardappel en boerenkool in kleine stukken.

2. Smelt een klontje boter in een soeppan en stoof de

gesnipperde ui samen met de look. Voeg currypoeder toe.

3. Doe daarna de aardappelblokjes en boerenkool erbij.

4.Voeg daarna het kokend water en bouillonblokje toe. Doe het

deksel op de pan en laat 20 minuten koken tot alles gaar is.

5. Mix de soep en breng op smaak met peper en zout.

• 1 ui

• 1 teentje look

• 2 theelepels curry

• 1 grote aardappel

• 200g boerenkool

• 400ml kokosmelk

• 300ml kokend water

• 1 groentebouillonblokje

SSmakelijk!makelijk!

-Boerenkoolsoep met kokosmelk--Boerenkoolsoep met kokosmelk-

Ingrediënten:Ingrediënten:
(voor ongeveer 4 personen)
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DierendagDierendag

Ter gelegenheid van werelddierendag stonden onze

allerliefste dieren eens extra in de kijker. Ze kwamen

allemaal eens langs in ons pluk-de-dagcentrum. Dank aan

alle mensen die ook de tijd namen een bezoekje te

brengen!
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Sfeerfoto'sSfeerfoto's
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Franse muzieknamiddagFranse muzieknamiddag
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DINSDAG 1 NOVEMBER

ALLERHEILIGEN

DVC GESLOTEN
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Activiteiten
planning
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• spreekwoorden en gezegden

• gymnastiek

• leg er eentje op (soort bingospel)

• Arlette maakt verse erwtensoep met spek

• 1000 bommen en granaten (quizspel)

VOORMIDDAG

• trivial purstuit (quizspel)

• lama (kaartspel)

• zonnespel met Charlotte

• bekende Vlamingen

• sjoelbak

NAMIDDAG

WOENSDAG

2

NOVEMBER
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DONDERDAG

3

NOVEMBER

• algemene quiz met Hanne

• swingo (bingo thema muziek)

• triominos (combinatiespel)

• rad van fortuin

• Ine bakt een kokoscake voor bij de koffie

VOORMIDDAG

• ganzenbord

• fit en gezond bewegen met Eugenie

• grote novemberquiz

NAMIDDAG
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• gymnastiek met Hanne

• kruiswoordpuzzels

• Myriam maakt verse soep

• koppelwoorden

• waar of niet waar

VOORMIDDAG

• dobbelspel

• ter land, ter zee en in de lucht (quizspel)

• vroeger en nu

• gezelschapsspelen met Katia

• pim pam pet (woordspel)

NAMIDDAG

VRIJDAG

4

NOVEMBER
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PRETTIG W
EEKEND!
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• 7 aanleggen (kaartspel)

• woordzoekers

• de slimste mens (quizspel)

• vier op een rij /mikado

• Charlotte bakt een rolbiscuit voor bij de koffie

VOORMIDDAG

• bewegingsactiviteit met Lien

• memory (foto's van vroeger)

• grote abc quiz

NAMIDDAG

MAANDAG

7

NOVEMBER
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• BINGO

• gymnastiek

• scrabble (woorden zoeken)

• jungle speed (actie-reactiespel)

• Myriam maakt verse tomatensoep

VOORMIDDAG

• domino

• kaartspel

• DESSERT: hotdogs

• rummicub

• yahtzee (dobbelspel)

• sjoelbak

NAMIDDAG

DINSDAG

8

NOVEMBER
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• 21 en (kaartspel)

• Kim bakt een appeltaart voor bij de koffie

• mens erger je niet (paardjesspel)

• vul de klinkers aan (woordspel)

• West-Vlaamse dialecten

VOORMIDDAG

• puzzelen

• uno (kaartspel)

• bewegingsactiviteit

• creatief rond tafeldecoratie

• raadsels en breinbrekers

NAMIDDAG

WOENSDAG

9

NOVEMBER
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• Lien maakt verse boerenkoolsoep

• jenga/ toren van pisa

• lingo (woordspel)

• gymnastiek met Eugenie

• SWINGO (bingo thema muziek)

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DONDERDAG

10

NOVEMBER

Modeshow
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VRIJDAG

11 NOVEMBER

dvc Gesloten
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• hoger lager

• gymnastiek

• BINGO

• uno (kaartspel)

VOORMIDDAG

• rad van fortuin

• ZANG EN DANSNAMIDDAG

NAMIDDAG

MAANDAG

14

NOVEMBER
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• dierenweetjes met Isabel

• zoek de verschillen

• gymnastiek

• pim pam picto (fotozoekspel)

• ganzenbord fc de kampioenen

VOORMIDDAG

• rummicub

• woordspel

• handwerk met Ine

• wat ben ik?

• vroeger en nu

NAMIDDAG

DINSDAG

15

NOVEMBER
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• 1 tot 12 dobbel

• triominos (combinatiespel)

• boggle (woordspel)

• gymnastiek

• sjoelbak

VOORMIDDAG

• rood wint (kansspel)

• in 5 seconden

• 7 aanleggen (kaartspel)

• DESSERT: mandarijntjes met chocolade

• leg er eentje op (soort bingo)

NAMIDDAG

WOENSDAG

16

NOVEMBER
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• wat weet je over...

• wat hoort bij elkaar?

• de gouden raad van tante Kaat

• the dude (gezelschapsspel)

• lama (kaartspel)

VOORMIDDAG

• spreekwoorden en gezegden

• scrabble (woordspel)

• muzikaal pak met Melissa en Ine

• wie zoekt die vindt!

• creatief rond tafeldecoratie

NAMIDDAG

DONDERDAG

17

NOVEMBER



35

• lijnpuzzels

• dierenmemory

• gymnastiek

• kruiswoordraadsels

• kletspraat met Kim

VOORMIDDAG

• lettermix (woorden vormen)

• quatrominos (combineren)

• DESSERT: knackworstjes met spek en kaas

• bekende Vlamingen

• relaxatie

NAMIDDAG

VRIJDAG

18

NOVEMBER
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Prettig weekend!
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• pietjesbak

• waar of niet waar

• 21 en (kaartspel)

• een kwestie van weten (quiz)

• koppelwoorden

VOORMIDDAG

• zeg het in 7 woorden

• pictionary (tekenen en raden)

• piekezot jagen

• meezingers van toen

• bewegingsactiviteit met Katia

NAMIDDAG

MAANDAG

21

NOVEMBER
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• gymnastiek

• vul de klinkers aan

• Melissa bakt een karnemelkcake voor bij de koffie

• BINGO

• uno (kaartspel)

VOORMIDDAG

• zeg eens euh (woordspel)

• zeg geen nee en geen ja (gezelschapsspel)

• de tijd van toen (foto's)

• de premiejagers

• kaartspel met Melissa

• MASTERCHEF KATIA VS ARLETTE

NAMIDDAG

DINSDAG

22

NOVEMBER
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• yahtzee

• dominospelen

• foto dobbelspel

• dvc quiz

• hoger lager

VOORMIDDAG

• qwirkle (kleur en vormenspel)

• regenwormen (dobbelspel)

• sjoelbak

• veilig thuis met Katia

• fit en gezond bewegen met Arlette

NAMIDDAG

WOENSDAG

23

NOVEMBER
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• Hanne maakt een gebak met chocolade en peer

• gymnastiek

• rijmlijst

• anagrammen (woordspel)

• rad van fortuin

VOORMIDDAG

• taalspelen met Hanne

• spectrangle (combineren)

• DESSERT: croque monsieurs

• rummicub

• gezelschapsspelen

NAMIDDAG

DONDERDAG

24

NOVEMBER
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• gymnastiek met Hanne

• cijfers en letters met Katia

• pechvogel (dobbelspel)

• gezelschapsspel

VOORMIDDAG

• pim pam pet (woordspel)

• fotospel bezoekers dvc

• leg er eentje op (soort bingo)

• Vandaele quiz

NAMIDDAG

VRIJDAG

25

NOVEMBER
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W
E
E
K
E
N
D
!
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• hoger lager

• gymnastiek

• woordspelen

• 60-70-80 bingo

• Arlette maakt witloofsoep met korstjes

VOORMIDDAG

• gezelschapsspel (partybox)

• triominos (combineren)

• rad van fortuin

• zoek de verschillen op de foto

• rood wint

NAMIDDAG

MAANDAG

28

NOVEMBER
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• moppentrommel van Basiel

• mikado/ vier op een rij

• swingo (bingo thema muziek)

• piekezot jagen (kaartspel)

• ganzenbord

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DINSDAG

29

NOVEMBER

The golden
eighties
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• boggle (woorden zoeken)

• gymnastiek

• kruiswoordraadsels

• we bakken verse appelflappen

• gezelschapsspel

VOORMIDDAG

• sjoelbak

• kegelen

• FILM

• brainstorm

• West-Vlaamse dialecten

NAMIDDAG

WOENSDAG

30

NOVEMBER



46

- Motena
° administratief medewerker dienst
patrimonium en preventie

- Kotee
° thuisverpleegkundige avonddienst
° thuisverpleegkundige in instelling
° verantwoordelijke thuisverpleging
° huishoudhulp regio Roeselare
° huishoudhulp regio Moorslede
° huishoudhulp Torhout

- KIDZ
° onthaalouders KIDZ Léon Moorslede
° student kinderbegeleider KIDZ Lola

- WZC De Zilverberg
° verpleegkundige
° maatschappelijk werker

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

- WZC De Waterdam
° zorgkundige
° verpleegkundige

- 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

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


