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Woordje directeurWoordje directeur

'Kerstmis is een'Kerstmis is een
tijd vantijd van

brandendbrandend
haardvuur en dehaardvuur en de

geuren vangeuren van
dennentakkendennentakken

en wijn.'en wijn.'

Met de komst van SInterklaas en
zijn 'roetpieten' is niet alleen het
winterweer aangebroken, maar ook
de periode van rekken vol
heerlijke klaaskoeken. Uiteraard kan
onze jaarlijkse klaaskoekenbak in
het Pluk-De-Dagcentrum ook niet
ontbreken.

Nadat de goedheilige man met zijn
stoomboot richting Spanje vertrekt,
kunnen we eindelijk verlangen naar
die laatste rechte lijn naar Kerstmis.
We kijken ernaar uit om na twee
jaar opnieuw in familiekring te
genieten van een lekkere
kerstmaaltijd. Op 15 december
maken we er samen een gezellig
kerstfeest van met een rijdend
kerstwinkeltje met heel wat lekkers.

Want kerstmis is een tijd van
brandend haardvuur en de geuren
van dennentakken en wijn. Het is
een tijd van goede gesprekken,
mooie herinneringen, hernieuwde
vriendschappen en gezellig
samenzijn.

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

dagdagteam!team!
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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

5 december 1949

Verbeke RosaVerbeke Rosa
7272

8 december 1938

Stragier ReginaStragier Regina
8383

14 december 1935

Verhellen Marie-JoannaVerhellen Marie-Joanna
8686

25 december 1954

Vanderschaeghe EtienneVanderschaeghe Etienne
6767
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Train je brainTrain je brain

Schrijf de juiste naam bij deSchrijf de juiste naam bij de
juiste kinderfoto.juiste kinderfoto.

Om het jullie iets makkelijker te maken, kunnen jullie

op deze paginaop deze pagina kiezen uit volgende namen:

TIP: Kijk achteraan in het boekje om te vergelijken!

Min Jee - Charlotte - Isabel - Ine - Kim - Jessica

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

............................... ............................... ...............................
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Om het jullie iets makkelijker te maken, kunnen jullie

op deze paginaop deze pagina kiezen uit volgende namen:

Sandra - Melissa - (kleine) Myriam - Annie - Hanne - Lienneke

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

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

Schrijf de juiste naam bij deSchrijf de juiste naam bij de
juiste kinderfoto.juiste kinderfoto.
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ISABELISABEL KIMKIM CHARLOTTECHARLOTTE

Antwoorden train je brainAntwoorden train je brain

INEINE MIN JEEMIN JEE JESSICAJESSICA
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(KLEINE) MYRIAM(KLEINE) MYRIAM ANNIEANNIE MELISSAMELISSA

LIENNEKELIENNEKE HANNEHANNE SANDRASANDRA
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LekkerbekLekkerbek

1. Voeg de gewone suiker, bloem en karnemelk samen.

2.Meng er daarna de eieren en vanillesuiker bij.

3.Giet het beslag in een ovenschaal.

4.Bak de cake voor 30 minuten in een voorverwarmde oven

op 175°C.

5.Meng ondertussen de gesmolten boter met de kokos,

kaneelen bruine suiker.

6.Nadat de cake voor 30 minuten in de oven zat, spreid je het

mengsel over de cake.

7.Zet daarna nog voor 10 minuten in de oven.

• 350g suiker

• 350g zelfrijzende bloem

• 250ml karnemelk

• 1 zakje vanillesuiker

• 3 eieren

• 50g boter

• 50g bruine suiker

• 50g kokos

• kaneel

Bereiding:Bereiding:

SSmakelijk!makelijk!

- Een taart uit de tijd van toen:- Een taart uit de tijd van toen:
Karnemelkcake-Karnemelkcake-

Ingrediënten:Ingrediënten:
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world choir gamesworld choir games

Op donderdag 4/11 hebben we mogen meegenieten van enkele concerten

tijdens het grootste koorfestival ter wereld. Dit evenement kwam voor haar

11de editie naar Vlaanderen. Onze bezoekers konden deze live meebeleven

op groot scherm.
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sfeerfoto'ssfeerfoto's

Leef met een lach, geniet enLeef met een lach, geniet en
pluk de dag!pluk de dag!
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ACTIVITEITENACTIVITEITEN

PLANNINGPLANNING

ACTIVITEITENACTIVITEITEN

PLANNINGPLANNING



16

VOORMIDDAG

• gezelschapsspel met Sandra

• zoek de verschillen

• spectrangle (kleur en vormenspel)

• gymnastiek

• we bakken een verse frangipannetaart

• kegelen (bowling)

• relaxatie

• BINGO

• sjoelbak

NAMIDDAG

WOENSDAG

1

DECEMBER
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VOORMIDDAG

• gymnastiek

• nada (dobbelspel)

• kaartspel met Charlotte

• hoger lager

• Katia bakt een verse bresiliennetaart voor bij de koffie

• mens erger je niet (gezelschapsspel)

• 1000 bommen en granaten (quizspel)

• rummicub

• de tijd van toen met Melissa

• hand en nagelverzorging

NAMIDDAG

DONDERDAG

2

DECEMBER
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VOORMIDDAG

• woordspel met Sandra

• dobbelen met Lien

• de slimste mens (quiz)

• ganzenbord

• optische illusies

• boggle (woorden zoeken)

• uno (kaartspel)

• ZANG EN DANSNAMIDDAG

NAMIDDAG

VRIJDAG

3

DECEMBER
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Prettig weekend!
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VOORMIDDAG

• SWINGO (bingo thema muziek)

• crea activiteit: schilderen

• gymnastiek

• triominos (kleur en vormenspel)

• we bakken verse klaaskoeken

NAMIDDAG

MAANDAG

6

DECEMBER

ZANG EN DANS

MET

LUDO CHIELENS
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VOORMIDDAG

• woordzoekers

• creatief rond kerstdecoratie

• piekezot jagen (kaartspel)

• gymnastiek

• BINGO

• crea activiteit

• vogelpiek

• relaxatie

NAMIDDAG

DINSDAG

7

DECEMBER
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VOORMIDDAG

• mumbo jumbo (gezelschapsspel)

• 21 en (kaartspel)

• moppentrommel met Charlotte

• ik zoek...

• A, B, of C kwis

• DESSERT: croque monsieur met gerookte zalm

• fit en gezond bewegen met Lien

• pictionary (tekenen en raden)

• quizspel met Ine

• dierenplezier

NAMIDDAG

WOENSDAG

8

DECEMBER
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VOORMIDDAG

• op stap door België

• lama (kaartspel)

• toren van pisa

• gymnastiek

• we maken verse preisoep

• sjoelbak

• spectrangle (kleur en vormenspel)

• rummicub

• taalspel met Kim

• handwerk met Ine

NAMIDDAG

DONDERDAG

9

DECEMBER
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VOORMIDDAG

• wat weet je over...

• gymnastiek

• abc spel (woordspel)

• waar of niet waar

• Isabel maakt verse broccolisoep

• spreekwoorden en gezegden

• pietjesbak (dobbelspel)

• DESSERT: pudding met speculoos

• ganzenbord

• gezelschapsspel met Melissa

NAMIDDAG

VRIJDAG

10

DECEMBER
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WEEKEND!WEEKEND!
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VOORMIDDAG

• fotospel (twee dieren in 1)

• woordzoekers

• dvc quiz

• we bakken een confituurtaart voor bij de koffie

• kruiswoordraadsels

• pim pam pet (woordspel)

• gezelschapsspel met Charlotte

• rad van fortuin

• bewegingsactiviteit met Kim

• woordspel met Ine

NAMIDDAG

MAANDAG

13

DECEMBER
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VOORMIDDAG

• gymnastiek

• scrabble (woordspel)

• regenboogquiz

• vier op een rij

• yahtzee (dobbelen)

• monopoly Roeselare

• FILM: 1418

• sjoelbak

• MUZIKAAL PAK MET CHARLOTTE EN ISABEL

NAMIDDAG

DINSDAG

14

DECEMBER
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VOORMIDDAG

• qwirkle (kleur en vormenspel)

• kroegenquiz met Sandra

• leg er eentje op (soort bingo)

• crea activiteit

• we maken verse bloemkoolsoep

NAMIDDAG

WOENSDAG

15

DECEMBER

KERSTFEESTJEKERSTFEESTJE
MET KOFFIETAFELMET KOFFIETAFEL
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VOORMIDDAG

• de slimste mens (quizspel)

• pechvogel (dobbelspel)

• 7 aanleggen (kaartspel)

• West-Vlaamse dialecten

• gymnastiek

• de gouden raad van tante Kaat

• crea activiteit met Lien

• BINGO

• bekende Vlamingen

• DESSERT: pannenkoeken

NAMIDDAG

DONDERDAG

16

DECEMBER
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VOORMIDDAG

• skipbo (soort kaartspel)

• gymnastiek

• lettermix (woorden zoeken)

• de tijd van toen met Melissa

• Myriam bakt een flantaart voor bij de koffie

• WII FIT MET SANDRA EN LIEN

• vroeger en nu

• uno (kaartspel)

• rood wint (kansspel)

• rummicub

NAMIDDAG

VRIJDAG

17

DECEMBER
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PRETTIG WEEKEND!
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VOORMIDDAG

• kerstliedjes met Ine en Min Jee

• gymnastiek

• woordzoekers

• Charlotte maakt verse brunoisesoep

NAMIDDAG

MAANDAG

20

DECEMBER

• BINGO

• huishoudelijke activiteit

• DESSERT: appelbollen

• een kwestie van weten (quiz)
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VOORMIDDAG

• KERSTQUIZ MET INE, CHARLOTTE EN

KATIA

• gymnastiek

• Min Jee maakt een kerstgebak voor bij de

koffie

DINSDAG

21

DECEMBER

NAMIDDAG

KERSTVERHAALKERSTVERHAAL
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VOORMIDDAG

• leg er eentje op (soort bingospel)

• BINNEN DE MINUUT MET SANDRA, LIEN EN

CHARLOTTE

• HET SWINGPALEIS MET SANDRA EN LIEN

• fit en gezond bewegen met Charlotte

• kruiswoordpuzzels

• anagrammen (woordspel)

• paardjesspel (gezelschapsspel)

NAMIDDAG

WOENSDAG

22

DECEMBER
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VOORMIDDAG

• lama (kaartspel)

• kwartet (kaartspel)

• gymnastiek

• denksport met Katia

• Sandra maakt verse pastinaaksoep

• logo's raden

• erop of eronder (kaartspel)

• handwerk met Ine

• memory

• sjoelbak

NAMIDDAG

DONDERDAG

23

DECEMBER
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VRIJDAG 24 DECEMBERVRIJDAG 24 DECEMBER
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KERSTAVOND DVC GESLOTENKERSTAVOND DVC GESLOTEN
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

MAANDAG

27

DECEMBER

EINDEJAARSQUIZEINDEJAARSQUIZ

• VLAAMSE KERMIS MET KATIA EN MYRIAM

• ZANG EN DANSNAMIDDAG
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VOORMIDDAG

• toren van pisa en jenga

• zoek de verschillen op de foto

• gymnastiek

• lotto (bingospel)

• bekende Vlamingen

• gezelschapsspel met Charlotte

• huishoudelijke activiteit

• quizspel met Ine

• waar of niet waar

NAMIDDAG

DINSDAG

28

DECEMBER
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WOENSDAG

29

DECEMBER

VOORMIDDAG

• rad van fortuin thema kerst

• kruiswoordraadsels

• hoger lager

• 7 aanleggen (kaartspel)

• BINGO

• zonnespel met Charlotte

• fit en gezond bewegen met Katia

• Myriam maakt een dessert klaar

NAMIDDAG
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VOORMIDDAG

• relaxatie

• weet ik veel (vragenspel)

• triominos (combinatiespel)

• gymnastiek met Ine

• lingo (woordspel)

• domino

• rummicub

• de wilde dierenwereld

• sjoelbak

• Katia maakt een eindejaarsaperitief

NAMIDDAG

DONDERDAG

30

DECEMBER
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VRIJDAG 31

DECEMBER

OUDEJAARS

AVOND

DVC GESLOTEN
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WE WENSEN JULLIE

PRETTIGE FEESTDAGEN EN

ALVAST EEN GOED

EINDEJAAR!
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- WZC De Zilverberg

° verpleegkundige

° schoonmaker

° keukenmedewerker

° jobstudent keuken

° zorgkundige

- WZC De Waterdam

° zorgkundige

° verpleegkundige

° schoonmaker

- Kotee

° poetshulp

° thuisverpleegkundige

° thuiszorgkundige

° technisch medewerker klusdienst

° vrijwilliger bar

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 Sint Henricus

° zorgkundige

° kok

- WZC Ter Berken

° zorgkundige

° animator
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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

JULIEJULIE

ChauffeurChauffeur

JULIEJULIE

ChauffeurChauffeur

KIMKIM

VerpleegkundigeVerpleegkundige

KIMKIM

VerpleegkundigeVerpleegkundige

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


