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

dagdagteam!team!

Woordje directeurWoordje directeur

'Zorgkundige'Zorgkundige
Sandra isSandra is

bevallen van eenbevallen van een
prachtigeprachtige

dochter Céleste!'dochter Céleste!'

Afgelopen maand hebben we volop

kunnen genieten van het mooie weer. We

gingen er zo vaak mogelijk op uit met de

bezoekers om te proiteren van die eerste

warme lentezon. Zo hebben we al onze

eerste portie vitamine D binnengehaald.

Wij kijken alvast uit naar een prachtig

voorjaar. Vogeltjes luiten opnieuw vroeg

in de ochtend en de trekvogels keren

terug naar eigen bodem. Ze maken hun

nestjes klaar om hun gezinnen uit te

breiden. Ook in het Pluk-De-Dagcentrum

kondigen we met blijdschap het nieuwe

babygeluk van zorgkundige Sandra aan. Zij

is op 24 maart bevallen van een prachtige

dochter Céleste. Rachelle heeft er dus

een kleine zus bij. Het gezinnetje zit op

een roze wolk en geniet nu volop van

elkaar.

Uiteraard wensen we iedereen ook een

vrolijk Paasfeest. Naar jaarlijkse traditie

gaan de kinderen op zoek naar heerlijke

chocolade eieren in diverse kleuren en

formaten. veel succes bij jullie zoektocht!
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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

6 april 1936

10 april 1947

Delrue LeonaDelrue Leona
9 april 1931

Feys WernerFeys Werner

13 april 1927

Verstaen AndreaVerstaen Andrea

13 april 1938

Muys ClaraMuys Clara

Vaneeckhout FransVaneeckhout Frans

1 april 1936

Verhaeghe JennyVerhaeghe Jenny
8686

8686

9191

7575

9595

8484
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14 april 1940

23 april 1945

Demey AliceDemey Alice
19 april 1939

Lievens AlbertLievens Albert

25 april 1948

Bostoen RoosBostoen Roos

26 april 1953

Vanderper GermainVanderper Germain

Nemegeer OlgaNemegeer Olga

Declercq VeraDeclercq Vera
8585

8282

8383

7777

7474

6969

27 april 1940

Himpe MarcHimpe Marc
8282

14 april 1937
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LentequizLentequiz

Train je brainTrain je brain

Vraag 1: Welke feestdag komt NIET voor tijdens de lente?

A) Paasmaandag

B) Hemelvaartsdag

C) Nationale feestdag van België

Vraag 2: Tijdens het voorjaar verandert het uur van winteruur naar zomeruur.

De klok zetten we dan één uurtje...

A) Achteruit

B) Vooruit

Vraag 3: Wanneer begint de lente?

A) 20 maart

B) 21 maart

C) 22 maart

Vraag 4: Hoeveel lammetjes krijgt een schaap gemiddeld?

A) 1 tot 3

B) 3 tot 6

C) 6 tot 9
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Vraag 5: Welke maand wordt ook wel de grasmaand genoemd?

A) Maart

B) April

C) Mei

Vraag 6: Hoe heet de donderdag voor Pasen?

A) Stille Donderdag

B) Witte Donderdag

C) Goede Donderdag

Vraag 7: Hoe heten de bloemen die altijd rond Pasen bloeien?

A) Rozen

B) Gerbera's

C) Narcissen

Vraag 8: Wanneer is de periode van Ijsheiligen?

A) Rond half mei

B) Rond half april

C) Rond half maart
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Antwoorden train je brainAntwoorden train je brain

Vraag 1: C) Nationale feestdag van België

Vraag 2: B) Vooruit

Vraag 3: A) 20 maart

Vraag 4: A) 1 tot 3 keer

Vraag 5: B) april

Vraag 6: B) Witte Donderdag

Vraag 7: C) Narcissen

Vraag 8: A) Rond half mei

LentequizLentequiz
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LekkerbekLekkerbek

1. Meng de mascarpone, slagroom, zakje vanillesuiker en 75ml

advocaat samen. Klop deze romig.

2.Verdeel het mengsel over de bodem van de glaasjes.

3.Breek de lange vingers in twee en dop deze in de kofie.

Verdeel dan een paar stukjes over de glaasjes

4.Doe hier dan ook een klein beetje advocaat over.

5.Maak weer een nieuwe laag met het romig mengsel.

Daarna opnieuw de lange vingers en een beetje advocaat.

6.Eindig met een laagje van het romig mengsel en enkele

druppels advocaat. Als afwerking breek je de eitjes over de

glaasjes.

• 250g mascarpone

• 100ml advocaat

• 250ml slagroom

• 1 zakje vanillesuiker

• 2 kopjes kofie

• 18 lange vingers

• 2 chocolade eitjes om af te werken

• Enkele glaasjes

Bereiding:Bereiding:

SSmakelijk!makelijk!

- Paastiramisu-- Paastiramisu-

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

Onze volgende collega stelt zich graag op een creatieve manier
voor. Ontdek zelf over wie dit gaat door haar naam te vormen
met de roderode letters.

Het gaat over onze chauffeur Jessica!
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In beweging met WZCIn beweging met WZC

Sinds kort is onze samenwerking met bewegingscoach Vicky en kinesiste

Michelle van start gegaan. Een aantal keer per week doen enkele

bezoekers mee met een bewegingsmoment, vaak samen met bewoners

van het woon- en zorgcentrum of van de assistentiewoningen Trochus.

'Samen in beweging zijn' blijft belangrijk!
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Show internationale vrouwendagShow internationale vrouwendag
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ACTIVITEITENACTIVITEITEN

PLANNINGPLANNING
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VOORMIDDAG

• hand en nagelverzorging

• tantrix (kleurenspel)

• de tijd van toen

• woordzoekers

• jenga en toren van pisa

• rood wint (kansspel)

• 60-70-90 bingo

• kiezen is verliezen (gezelschapsspel) met Kim

• kwartet

• BEWEGING: kubb

NAMIDDAG

VRIJDAG

1

APRIL
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Prettig
weekend!
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VOORMIDDAG

• vogelpiek

• vier op een rij

• Kim maakt verse tomatensoep

• wat zoek ik? (raden)

• zoekspel met Lien

• DESSERT: chocomousse

• gezelschapsspel met Ine

• hoger lager

• fit en gezond bewegen

NAMIDDAG

MAANDAG

4

APRIL
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VOORMIDDAG

• sudoku's

• zeg het in 5 woorden

• gymnastiek

• abc spel (woorden zoeken)

• Myriam maakt een gebak met appel en caramel voor bij

de koffie
NAMIDDAG

DINSDAG

5

APRIL

Brugs

Bierfestival
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VOORMIDDAG

• lijnpuzzel met Hanne

• ganzenbord

• Charlotte maakt verse brunoisesoep

• pim pam picto (fotozoekspel)

• woordzoekers

• rad van fortuin

• bewegingsactiviteit

• zonnespel (gezelschapsspel)

• 21 en (kaartspel)

• bekende Vlamingen

NAMIDDAG

WOENSDAG

6

APRIL
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VOORMIDDAG

• woordspelen

• yahtzee (dobbelspel)

• de klas van Frieda (quiz)

• uno (kaartspel)

• BAK: perziken met chocolade

• rummicub

• BINGO

• crea activiteit

• spectrangle (combinatiespel)

• breiclub

NAMIDDAG

DONDERDAG

7

APRIL
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VOORMIDDAG

• pictionary (tekenen en raden)

• zoek de verschillen op de foto

• gymnastiek

• SWINGO (bingo thema muziek)

• Melissa maakt verse knolseldersoep met bier

• triominos (combinatiespel)

• scrabble (woorden vormen)

• kegelspel

• sjoelbak

• waar of niet waar

NAMIDDAG

VRIJDAG

8

APRIL
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Prettig
weekend!



25

VOORMIDDAG

• gymnastiek

• BAK: petit beurre taart

• GROTE PAASQUIZ MET LIEN EN INE

• mens erger je niet (gezelschapsspel)

• uno (kaartspel)

• tricky (dobbelspel)

• wat hoort bij elkaar?

• memory

NAMIDDAG

MAANDAG

11

APRIL



26

VOORMIDDAG

• woordzoekers

• gymnastiek

• denksport met Katia

• Myriam maakt verse paprikasoep

• crux 25 (geheugen)

• creatief rond tafeldecoratie

• woordspel met Melissa

• tips voor een veilige thuis

• rummicub

NAMIDDAG

DINSDAG

12

APRIL
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VOORMIDDAG

• leg er eentje op (soort bingo)

• piekezot jagen (kaartspel)

• Charlotte bakt mattentaartjes

• gymnastiek

• binnen de 5 seconden

• 1 tot 12 (dobbelspel)

• rood wint (kansspel)

• VLAAMSE KERMIS MET KATIA EN MYRIAM

NAMIDDAG

WOENSDAG

13

APRIL
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VOORMIDDAG

• Hanne maakt verse aspergesoep

• qwirkle (kleur en vormenspel)

• dierenweetjes

• zoek de verschillen op de foto

• SWINGO (bingo thema muziek)

• domino

• sjoelbak

• de premiejagers

• voedingsquiz

• kruiswoordraadsels

NAMIDDAG

DONDERDAG

14

APRIL
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VOORMIDDAG

• gymnastiek

• GROTE A OF B QUIZ

• pim pam pet (woordspel)

• hand en nagelverzorging

• BINGO

• scattergories (woordspel)

NAMIDDAG

VRIJDAG

15

APRIL
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Maandag 18 april

Maandag 18 april

DVC Gesloten

DVC Gesloten

VrolijkVrolijk Pasen!
Pasen!
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VOORMIDDAG

• leg er eentje op (soort bingo)

• gymnastiek met Ine

• verwenzorg

• Myriam bakt een verse frangipannetaart voor bij de koffie

• hoger lager

• rad van fortuin

• 7 aanleggen

• rummicub

• triominos (combinatiespel)

NAMIDDAG

DINSDAG

19

APRIL
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VOORMIDDAG

• jenga en mikado

• ik ga op reis en neem mee

• zoek de verschillen

• gymnastiek

NAMIDDAG

WOENSDAG

20

APRIL

De
grote

bierquiz
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VOORMIDDAG

• lijnpuzzels

• DESSERT: quiche

• 70-80-90 bingo

• brainstorm

• West-Vlaamse dialecten

NAMIDDAG

DONDERDAG

21

APRIL

Koningsquiz
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VOORMIDDAG

• dobbelspel met Hanne

• time's up (raden)

• Katia maakt Turkse soep

• Myriam maakt verse preisoep

• woordzoekers

• carcasonne (gezelschapsspel)

• huishoudelijke activiteit

• BEWEGING: wii fit met Melissa en Charlotte

• test je kennis met Katia en Myriam

NAMIDDAG

VRIJDAG

22

APRIL
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Prettig weekend!



36

VOORMIDDAG

• kwartet (kaartspel)

• SWINGO (bingo thema muziek)

• gymnastiek

• ik zoek....

• we bakken een verse bresiliennetaart voor bij de koffie

• tantrix (verbindingsspel)

• zonnespel met Charlotte

• pietjesbak (dobbelspel)

• hoger lager

• huishoudelijke activiteit

NAMIDDAG

MAANDAG

25

APRIL
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VOORMIDDAG

• alles over dieren met Isabel

• yahtzee (dobbelen)

• kaartspel met Melissa

• abc spel (woorden zoeken)

• Kim maakt verse tomatensoep met balletjes

• waar of niet waar

• lingo (woordspel)

• DESSERT: wentelteefjes

• fit en gezond bewegen met Melissa

• naaiatelier

NAMIDDAG

DINSDAG

26

APRIL



38

VOORMIDDAG

• zeg het in 5 woorden

• lama (kaartspel)

• gymnastiek

• Isabel bakt een verse rijsttaart met slagroom

• memory

• bekende Vlamingen

• 1 tot 12 (dobbelspel)

• ganzenbord

• sjoelbak

NAMIDDAG

WOENSDAG

27

APRIL
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VOORMIDDAG

• vroeger of later

• pechvogel (dobbelspel)

• we maken verse aspergesoep met krieken

• alles over Turkije

• spreekwoorden en gezegden

• bewegingsactiviteit met Hanne

• spraakverwarring (woordspel)

• puzzelen

• DESSERT: ijs met banaan

• pim pam picto (fotozoekspel)

NAMIDDAG

DONDERDAG

28

APRIL
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VOORMIDDAG

• regenwormen (dobbelspel) met Lien

• kleurenkubusspel (kansspel)

• pictionary (tekenen en raden)

• gymnastiek

• qwirkle (kleuren en vormen)

• uno (kaartspel)

• meezingers van vroeger

• pingpongspel

• spectrangle (combinatiespel)

• woordslang (woorden zoeken)

NAMIDDAG

VRIJDAG

29

APRIL
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We wensen jullie een zalig weekend!
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Vacatures bij MotenaVacatures bij Motena

- Ondersteunende diensten
° gebouwenbeheerder
° HR-directeur (binnenkort)

- WZC De zilverberg
° zorgkundige
° verpleegkundige

- WZC Ter Berken
° zorgkundige

- KIDZ en Therapeutisch Zorgpunt
° adjunct- directeur

- WZC Sint-Henricus
° verpleegkundige
° ergotherapeut (binnenkort)
° woon- en leefbegeleider (binnenkort)

- Pluk-de-dagcentrum Sint-Henricus
° orthopedagoog/ergotherapeut (binnenkort)

- Kotee
° poetshulp
° hulpkok
° thuiszorgkundige
° thuisverpleegkundige
° Kotee coach

- WZC de waterdam
° zorgkundige
° verpleegkundige
° animator

- Woonzorgcentra Motena
° kwaliteit- en innovatiecoach

- Dienstencentrum Ten Elsberge
° polyvalent medewerker

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.
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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!

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!



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


