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

dagdagteam!team!

Woordje directeurWoordje directeur

'Kleine Myriam'Kleine Myriam
gaat opgaat op

pensioen!'pensioen!'

Een beetje langer slapen

kopjes kofie met een vriend

geniet van je pensioen

niemand die 't meer

dan jij verdient!

Bedankt MyriamBedankt Myriam

voor de 26 mooie werkjaren!voor de 26 mooie werkjaren!

SAVE THE DATE!5 augustus
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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



5

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

3 augustus 1934

9 augustus 1948

Vermaut GabriëlVermaut Gabriël
4 augustus 1934

De Jonghe JacquelineDe Jonghe Jacqueline

10 augustus 1950

Priem ArlettePriem Arlette

Dewaele LenaDewaele Lena

3 augustus 1932

Depraetere MariëtteDepraetere Mariëtte

7474

7272

8888

9090

8888
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18 augustus 1939

25 augustus 1927

Arteel UrbaanArteel Urbaan
21 augustus 1937

Declercq AnnaDeclercq Anna

30 augustus 1960

Dewulf RitaDewulf Rita

Mespreuve MoniqueMespreuve Monique

11 augustus 1943

Vandermeersch ChristelleVandermeersch Christelle

8585

9595

7979

8383

6262
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Train je brainTrain je brain

Je kunt kiezen uit:

Bolognaise - Carbonara - Vongole - Arrabbiata - Funghi

Welke saus hoort bij volgendeWelke saus hoort bij volgende
ingrediënten:ingrediënten:

1. tomaat - paprika - ui - olijfolie - rode chilipeper1. tomaat - paprika - ui - olijfolie - rode chilipeper

2. parmezaan - eieren - ui - olijfolie - gerookte spekblokjes2. parmezaan - eieren - ui - olijfolie - gerookte spekblokjes

3. sjalotten - look - venusschelpen - olijfolie3. sjalotten - look - venusschelpen - olijfolie

4. selder - wortelen - paprika - champignons - tomaat4. selder - wortelen - paprika - champignons - tomaat

5. sjalotten - oesterzwammen - room - champignons5. sjalotten - oesterzwammen - room - champignons

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................
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Antwoorden train je brainAntwoorden train je brain

1. tomaat - paprika - ui - olijfolie - rode chilipeper1. tomaat - paprika - ui - olijfolie - rode chilipeper

2. parmezaan - eieren - ui - olijfolie - gerookte spekblokjes2. parmezaan - eieren - ui - olijfolie - gerookte spekblokjes

3. sjalotten - look - venusschelpen - olijfolie3. sjalotten - look - venusschelpen - olijfolie

4. selder - wortelen - paprika - champignons - tomaat4. selder - wortelen - paprika - champignons - tomaat

5. sjalotten - oesterzwammen - room - champignons5. sjalotten - oesterzwammen - room - champignons

Arrabbiata

Carbonara

Vongole

Bolognaise

Funghi
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LekkerbekLekkerbek

1. Pel en ontpit de tomaten. Snij deze dan in kleine blokjes.

2. Snijd de baslicum en knolook ijn.

3. Meng de tomaten met de basilicum en olijfolie

4.Breng op smaak met peper en zout

5. Laat de tomatensalsa een uurtje in de koelkast staan.

6.Snijd het stokbrood schuin in sneetjes en doe er een klein beetje

olijfolie op.

7. Gril de sneetjes en beleg daarna met tomatensalsa.

• 1 stokbrood

• 4 tomaten

• baslicium

• olijfolie

• zout en peper

• look

Bereiding:Bereiding:

SSmakelijk!makelijk!

-Bruschetta's--Bruschetta's-

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

Myriam Ingelbeen

Nu even voorstellen...

- geboren op 11 september 1959

- gehuwd

- twee kinderen en vier kleinkinderen.

In 1980 studeerde ik af als verpleegkundige en ging van start in het Heilig

Hartziekenhuis. Na acht jaar op materniteit en acht jaar op nefrologie (nierziekten), ging

ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik solliciteerde in Sint-Henricus en mocht al

gauw op gesprek gaan bij Paul Callebert. Hij vroeg me of ik interesse had om in het

dagverzorgingscentrum aan de slag te gaan. Het dagcentrum was mij nog onbekend

en stond nog in zijn kinderschoenen. Tcoh trok het mij onmiddellijk aan. Paul stelde

me voor aan de verantwoordelijke Katrien Decoene en zo werd ik als verpleegkundige

aan boord gehaald.

Op 2 december 1996 startte ik samen met Annie, die op deze dag ook begon als

chauffeur. Met slechts een gemiddelde van 12 bezoekers per dag en vier

personeelsleden: Katrien, Annie, Marleen en mezelf. Iedereen hielp elkaar zowel met

activiteiten als met het vervoer. In die tijd konden de bezoekers nog halve dagen

komen en deden wij s' middags het vervoer.

Dagcentra zaten geweldig in de lift. In een korte periode zagen we het aantal

bezoekers en collega's toenemen. Er was ook een evolutie op vlak van activiteiten:

meer variatie, optredens, koken en bakken... Een dagverzorgingscentrum is niet meer

weg te denken en blijft een ideale oplossing voor vele ouderen.

Na 42 werkjaren, waaronder bijna 26 jaar in het dagverzorgingscentrum, ga ik nu in

augustus op pensioen. Ik kijk tevreden terug naar de mooie tijd die ik heb gehad met

toffe collega's en bezoekers. Mijn volgende levensfase zal nu vooral bestaan uit

regelmatig op reis en naar zee gaan. Daarnaast zal ik ook meer instaan voor de opvang

van mijn vier kleinkinderen: Gust, Marie, Klara en Louise.

Het was een mooie tijd, maar aan alles komt een einde.

Lieve groet,

Kleine Myriam
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Welkom in het nieuweWelkom in het nieuwe
Pluk-De-DagcentrumPluk-De-Dagcentrum

Nieuwe ingang nu

via de Sint-Petrus &
Paulusstraat
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KoersbusKoersbus
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Sfeerfoto'sSfeerfoto's

"Geniet vandaag. Herhaal 't morgen.""Geniet vandaag. Herhaal 't morgen."
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ACTIVITEITENACTIVITEITEN

PLANNINGPLANNING
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VOORMIDDAG

• familiequiz met Katia

• sjoelbak

• tantrix (combinatiespel)

• relaxatie

• kruiswoordraadsels

NAMIDDAG

MAANDAG

1

AUGUSTUS

• mastermind met Charlotte

• gymnastiek

• Myriam bakt een frangipanetaart voor bij de koffie

• anagrammen (woordspel)

• 7 aanleggen
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VOORMIDDAG

• fit en gezond bewegen met Charlotte

• relaxatie: voetbadjes

• pim pam pet (woordspel)

• rummicub

• fotoreportage het pluk-de-dagcentrum

NAMIDDAG

DINSDAG

2

AUGUSTUS

• test je kennis over het pluk-de-dagcentrum

• we maken verse slasoep

• twee dieren in één

• breinbrekers met Katia

• paardjesspel (mens erger je niet)
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VOORMIDDAG

• lettermix (woordspel)

• crea activiteit met Lien

• rad van fortuin

• bowling en pijlenspel

• BINGO

NAMIDDAG

WOENSDAG

3

AUGUSTUS

• gymnastiek met Hanne

• spreekwoorden en gezegden

• trivial pursuit (quizspel)

• woordzoekers

• vier op een rij
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VOORMIDDAG

• duo kaarten

• scrabble (woorden vormen)

• leg er eentje op (soort bingo)

• qwirkle (kleur en vormenspel)

• DESSERT: dame blanche

• relaxatie: gezichtsverzorging

NAMIDDAG

DONDERDAG

4

AUGUSTUS

• hoger lager

• lama (kaartspel)

• uitbeelden en raden

• gymnastiek

• alles over gezonde voeding
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

VRIJDAG

5

AUGUSTUS

• piekezot jagen (kaartspel)

• triominos (combinatiespel)

• vogelpiek

• gymnastiek

• a, b, of c quiz

Zang- endansnamiddag
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Prettig

weekend!
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VOORMIDDAG

• DESSERT: milkshake

• rood wint

• woordspelen

• quiz de 20ste eeuw

• bewegingsactiviteit met Katia

NAMIDDAG

MAANDAG

8

AUGUSTUS

• zeg het in 5 woorden

• uno (kaartspel)

• gezelschapsspel met Ine

• we maken verse venkelsoep met gerookte zalm

• pim pam picto (fotozoekspel)
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VOORMIDDAG

• bekende logo's en slogans

• lotto

• rummicub

• zeg eens euh (woordspel)

• kruidenquiz

NAMIDDAG

DINSDAG

9

AUGUSTUS

• gymnastiek

• fruit en groentenbingo

• we maken een zomeraperitiefje

• denksport

• pictionary (tekenen en raden)
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VOORMIDDAG

• wat weet je over...

• DESSERT: frisse salade

• West-Vlaamse dialecten

• sjoelbak

• gezelschapsspelen

NAMIDDAG

WOENSDAG

10

AUGUSTUS

• bekende Vlamingen

• 1000 bommen en granaten (quizspel)

• 421 en (dobbelspel)

• zoek de verschillen op de foto

• SWINGO (bingo thema muziek)



28

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DONDERDAG

11

AUGUSTUS

• spectrangle (combinatiespel)

• we maken een zomeraperitiefje

• Hollandse quiz

• gymnastiek

• waar of niet waar

Plu
k-d

e-d
ag

Plu
k-d

e-d
ag

fest
ival

fest
ival
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VOORMIDDAG

• BINGO

• hand en nagelverzorging

• pechvogel (dobbelspel)

• DESSERT: stokbroodhapje

• muziek uit de tijd van toen

NAMIDDAG

VRIJDAG

12

AUGUSTUS

• koppelwoorden

• foto dobbelspel met Lien

• gymnastiek met Laura

• Melissa maakt verse bloemkool paprikasoep

• optische illusies
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Maandag 15 augustus

O.L.H. hemelvaart

DVC Gesloten
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VOORMIDDAG

• BINGO

• hand en nagelverzorging

• muzikaal pak met Hanne en Kim

• DESSERT: verse fruitsalade

• de premiejagers

NAMIDDAG

DINSDAG

16

AUGUSTUS

• hoger lager

• quizspel met Isabel

• we maken verse bloemkoolsoep met gorgonzola

• woordzoekers

• 7 aanleggen (kaartspel)
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VOORMIDDAG

• rad van fortuin

• huishoudelijke activiteit met Isabel

• reis rond de wereld

• spreekwoorden en gezegden

• uno (kaartspel)

NAMIDDAG

WOENSDAG

17

AUGUSTUS

• vul de klinkers aan

• zoek de verschillen op de foto

• leg er eentje op (soort bingo)

• gymnastiek
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VOORMIDDAG

• dobbelen met Hanne

• werpspelen met Laura

• de klas van Frieda (quizspel)

• DESSERT: watermeloendrankje

• sjoelbak

NAMIDDAG

DONDERDAG

18

AUGUSTUS

Bloemen- en

plantenquiz
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VOORMIDDAG

• boggle (woordspel)

• 4 foto's 1 woord

• ganzenbord

• SWINGO

NAMIDDAG

VRIJDAG

19

AUGUSTUS

• gymnastiek

• FAMILIERAAD (quizspel)
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Prettig weekend!
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VOORMIDDAG

• leg er eentje op (soort bingo)

• quizspel met Isabel

• memory

• rood wint (kansspel)

• DESSERT: choco meringue zoentjes

NAMIDDAG

MAANDAG

22

AUGUSTUS

• jenga en toren van pisa

• gymnastiek met Ine

• vier op een rij

• West-Vlaamse dialecten
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DINSDAG

23

AUGUSTUS

• pietjesbak

• gymnastiek

• waar of niet waar

• het koningshuis

• pictionary (tekenen en raden)

Is er wii in Tahiti?Is er wii in Tahiti?
(opdrachtenspel)(opdrachtenspel)
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VOORMIDDAG

• de gouden raad van tante Kaat

• DESSERT: fruitbrochettes

• BINGO

• twee personen/dieren in één

NAMIDDAG

WOENSDAG

24

AUGUSTUS

• woordspel met Hanne

• we maken verse andijviesoep

• vogelpiek

• ik zoek...
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VOORMIDDAG

• 7 aanleggen (kaartspel)

• huishoudelijke activiteit

• mens erger je niet (gezelschapsspel)

• werpspelen

• kleurenkubusspel (kansspel)

NAMIDDAG

DONDERDAG

25

AUGUSTUS

• tv series raden

• gymnastiek

• bekende Vlamingen

• gymnastiek

• denksport
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VOORMIDDAG

• DESSERT: croque monsieurs

• scrabble (woorden zoeken)

• uno (kaartspel)

• fit en gezond bewegen

• puzzelen

NAMIDDAG

• Hanne maakt verse champignonsoep

• triominos (combinatiespel)

• kruiswoordraadsels

• levensloop (de tijd van toen)

• abc spel met Melissa

VRIJDAG

26

AUGUSTUS
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We wensen jullie een zalig

weekend!
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VOORMIDDAG

• sjoelbak

• lingo (woordspel)

• creatief rond tafeldecoratie

• pim pam picto (fotozoekspel)

• hoger lager

NAMIDDAG

MAANDAG

29

AUGUSTUS

• SWINGO (bingo thema muziek)

• piekezot jagen (kaartspel)

• gezelschapsspel (zeg geen nee en geen ja)

• gymnastiek met Kim
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VOORMIDDAG

• rummicub

• zonnespel

• we maken een zomeraperitief

• rad van fortuin

• kegelen

NAMIDDAG

DINSDAG

30

AUGUSTUS

• GROTE MUZIEKQUIZ

• we maken verse paprikasoep

• gymnastiek



45

VOORMIDDAG

• muzikaal pak met Hanne en Eugenie

• wat kan je zeggen over

• qwirkle (kleur en vormenspel)

• uno (kaartspel)

NAMIDDAG

WOENSDAG

31

AUGUSTUS

• BINGO

• yahtzee

• gymnastiek

• spectrangle (combinatiespel)
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- WZC Sint-Henricus
° verpleegkundige

- Kotee
° poetshulp regio Torhout/
Moorslede/ Roeselare/ Houthulst
° thuisverpleegkundige
° Kotee coach
° verantwoordelijke Thuisverpleging
° verantwoordelijke Klusdienst

- WZC de waterdam
° zorgkundige
° verpleegkundige
° medewerker schoonmaak en logistiek

- Ondersteunende diensten
° meewerkend technisch
verantwoordeiljke dienst Patrimonium
° administratief medewerker dienst
Patrimonium en Preventie
° dossierbeheerder dienst HR

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
° teamcoach (intern)

- KIDZ
° gezinsconsulent
(binnenkort)
° kinderbegeleider Lizzie
(binnenkort)
° kinderbegeleider Lucy
(binnenkort)

- WZC Ter Berken
° psychiatrisch
verpleegkundige

- Assistentiewoningen
Princess
° medewerker bar en
onderhoud
° vrijwilliger bar
° vrijwilliger hulp bij
boodschappen
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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


