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Graag zien gaat over het houden van je

geliefden, maar ook of het liefhebben van de

andere mensen in ons dagelijks leven.

Februari is de maand bij uitstek om mensen

te tonen dat we hen graag zien. En als we

denken aan degene in ons dagelijks leven,

kunnen we niet anders dan ook even stil te

staan bij het team waarmee we elke dag

alles op alles zetten om onze bezoekers een

ijne dag te bezorgen.

Daarom starten we een nieuwe rubriek ‘in de

spotlights’. Om aan jullie te tonen welke

fantastische mensen hier bij ons aan het

werk zijn. We beginnen deze rubriek met

een nieuwe aanwinst voor ons team, de

nieuwe chauffeur Sharon. Wat je precies van

Sharon nog niet wist, kun je lezen even

verder in deze Dagklapper. Daarnaast

verwelkomen we ook Geert oficieel in ons

team als chauffeur. Hij gaat elke maandag

met de bus de weg op.

Sandra geniet sinds januari thuis verder van

haar zwangerschap en straks ook van haar

kleine spruit. Zij wordt vervangen door

Hanne, zeker geen onbekende voor jullie. Zij

komt al een aantal maanden het verlof van

het personeel opvangen en kwam een

tweetal jaar geleden al eens ons team

versterken. Hanne is zorgkundige en kijkt

ernaar uit om jullie komende maanden een

leuke dag te bezorgen. We wensen Sandra

nog een ijne zwangerschap toe en een

vlotte bevalling. We kijken ernaar uit om haar

kleine meid te ontmoeten.

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

dagdagteam!team!

Woordje directeurWoordje directeur

'We starten met'We starten met
een nieuweeen nieuwe

rubriek 'In derubriek 'In de
spotlights', omspotlights', om
te tonen welkete tonen welke

fantastischefantastische
mensen hier aanmensen hier aan

het werk zijn.'het werk zijn.'
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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

1 februari 1928

26 februari 1935

Hovaere GerardaHovaere Gerarda
13 februari 1937

Marreel AgnesMarreel Agnes

28 februari 1934

Engels IreneEngels Irene

28 februari 1936

Vancayseele PaulaVancayseele Paula

Pollet AndréPollet André

1 februari 1963

Stragier AnnStragier Ann
5959

9494

8585

8787

8888

8686
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Train je brainTrain je brain

KruiswoordpuzzelKruiswoordpuzzel

HorizontaalHorizontaal

1. Romeinse liefdesgod, afgebeeld met

pijl en boog.

2. Aanraking met je lippen op iemands

wang of mond.

4. Een ander woord voor reukwater.

5. Brief waarin je beschrijft dat je de

persoon graag ziet.

8. Bloemen die lekker ruiken met

doornen aan de steel.

9. Dit heeft men in de buik als men

verliefd is.

VerticaalVerticaal

1. Snoepgoed dat vaak met valentijn

gegeven wordt.

3. Dag van de liefde.

6. De maand van het jaar waarin de

dag van de liefde valt.

7. Menselijk orgaan dat in relatie staat

met liefde.

10. Engelse woord voor liefde.
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Over welk spreekwoord gaat het hier?Over welk spreekwoord gaat het hier?

1.1.

2.2.

3.3.
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Antwoorden train je brainAntwoorden train je brain

KruiswoordpuzzelKruiswoordpuzzel
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Over welk spreekwoord gaat het hier?Over welk spreekwoord gaat het hier?

1. Liefde maakt blind.

2. Koude handen, warme liefde.

3. Oude liefde roest niet.
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LekkerbekLekkerbek

1. Meng in een grote kom de eieren, suiker, melk en

vanillesuiker.

2.Zeef de zelfrijzende bloem erbij.

3.Nadat het wafelijzer warm is, vet je deze in met een dun

laagje boter.

4.Schep een linke lepel beslag in en bak de wafeltjes 3 à 4

minuutjes.

5.Voor een echt valentijnswafeltje, kun je een aangepast

wafelijzer gebruiken. Uiteraard kun je ze ook in een gewoon

wafelijzer bakken.

• 3 eieren

• 125g kristalsuiker

• 125g gesmolten boter

• 2 zakjes vanillesuiker

• 200ml melk

• 250g zelfrijzende bloem

• bloemsuiker om af te werken

Bereiding:Bereiding:

SSmakelijk!makelijk!

- Valentijnswafeltjes-- Valentijnswafeltjes-

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

Hallo!

Ik ben Sharon Lybeer, 24 jaar en ik woon

in Roeselare. Velen van jullie kennen mij

ondertussen al als het nieuw gezicht bij de

chauffeurs van het Pluk-De-Dagcentrum.

Mijn werkdagen zien er heel gevarieerd uit.

naast chauffeur ben ik namelijk ook

poetshulp bij Kotée, ook een dienst binnen

Motena.

Het doet mij een groot plezier om mijn

dag te kunnen starten én afsluiten samen

met jullie. Ik ga door het leven als "Leef

met een lach, geniet en pluk de dag!"

Ik heb er sinds kort ook een hele lieve

huisgenoot bij, Lucky. Misschien bij

sommige onder jullie niet helemaal

onbekend, want hij werd als zwerfkatje

gevonden aan ons eigen dagcentrum.

Hij werd gered door de lieve collega's en

eerst en vooral overgebracht naar de

dierenarts; Daarna gaf ik het een gouden

mandje bij mij thuis. Hij stelt het heel goed

en is verzot op knuffelen.

"Ik ga door het leven als: 'Leef met een
lach, geniet en pluk de dag!'"
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KerstverhaalKerstverhaal
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Sfeerfoto'sSfeerfoto's
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VOORMIDDAG

• vier op een rij

• ABC quiz met Ine en Charlotte

• 7 aanleggen (kaartspel)

• Myriam maakt verse preisoep

• jenga

• sjoelbak

• DESSERT: karamelpudding

• muzikaal pak met Min Jee en Melissa

• rummicub

• ganzenbord

NAMIDDAG

DINSDAG

1

FEBRUARI
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VOORMIDDAG

• foto dobbelspel

• wat hoort bij elkaar?

• gymnastiek

• denksport

• woordspel met Kim

• crea activiteit

• hand en nagelverzorging

• BINGO

• zoek de verschillen

• kaartspel met Charlotte

NAMIDDAG

WOENSDAG

2

FEBRUARI
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VOORMIDDAG

• lijnpuzzel met Hanne

• sudoku's

• Myriam bakt een verse rijstflantaart voor bij de koffie

• callisto (strategisch denkspel)

• gymnastiek

• kruiswoordraadsels

• scrabble

• pietjesbak (dobbelspel)

• hand en nagelverzorging

• SWINGO (bingo thema muziek)

NAMIDDAG

DONDERDAG

3

FEBRUARI
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VOORMIDDAG

• pim pam pet (woordspel)

• op stap door België

• gymnastiek

• mikado

• qwirkle (kleur en vormenspel)

• DESSERT: appelcrumble

• wii fit met Isabel en Melissa

• zonnespel (gezelschapsspel)

• hoger lager

• yahtzee

NAMIDDAG

VRIJDAG

4

FEBRUARI
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Prettig

weekend!
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VOORMIDDAG

• fruit en groentenquiz met Isabel en Myriam

• memory

• woordspelen

• Ine maakt zoete puntpaprika soep

• rood wint (kansspel) met Min Jee

• gymnastiek

• Roeselaarse monumenten

• uno (kaartspel)

• gezelschapsspel met Ine

• pingpongspel (behendigheid)

NAMIDDAG

MAANDAG

7

FEBRUARI
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VOORMIDDAG

• boggle (woordspel)

• 421 en (dobbelspel)

• gymnastiek

• Melissa bakt een ananascake

• vroeger en nu

• trivial pursuit (quizspel)

• reminiscentie (de tijd van toen thema valentijn)

• rummicub

• spreekwoorden en gezegden

• roll to 100 (dobbelspel)

NAMIDDAG

DINSDAG

8

FEBRUARI
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VOORMIDDAG

• Hanne bakt verse broodpudding voor bij de koffie

• 21 en (kaartspel)

• de klas van Frieda (quizspel)

• rad van fortuin

• 30 sec of everyday's life (omschrijven en raden)

• waar of niet waar

• domino

• pietjesbak (kansspel)

• sjoelbak

• fit en gezond bewegen met Kim

NAMIDDAG

WOENSDAG

9

FEBRUARI
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VOORMIDDAG

• BINGO

• creatief rond de lente

• piekezot jagen (kaartspel)

• naaiatelier

• kleurenspel

NAMIDDAG

DONDERDAG

10

FEBRUARI

Op reis door

Japan
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VOORMIDDAG

• gezelschapsspel met Hanne

• gymnastiek

• spectrangle (kleur en vormenspel)

• ganzenbord

• we maken Japanse soep

NAMIDDAG

VRIJDAG

11

FEBRUARI

wereld radio dag!
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We wensen jullie een fijn

weekend!
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VOORMIDDAG

• zeg geen nee en geen ja (gezelschapsspel)

• valentijnsbingo met Min Jee

• zeg eens euh (woordspel)

• sjoelbak

• Katia maakt een valentijngebak voor bij de koffie

• creatief rond decoratie

• cody cross (woordspel)

• train je brain

• muzikaal pak met Katia en Myriam

NAMIDDAG

MAANDAG

14

FEBRUARI
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VOORMIDDAG

• leg er eentje op (soort bingo)

• gymnastiek

• de premiejagers

• Myriam maakt verse wortelsoep met sinaasappel

NAMIDDAG

DINSDAG

15

FEBRUARI

ValentijnValentijn

kofietafelkofietafel
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VOORMIDDAG

• triominos (combinatiespel)

• pim pam pet (woordspel)

• gymnastiek

• koppelwoorden

• zoek de verschillen op de foto

• uno (kaartspel)

• mens erger je niet

• zonnespel (gezelschapsspel)

• DESSERT: appelwafeltjes

• een kwestie van weten (quizspel)

NAMIDDAG

WOENSDAG

16

FEBRUARI
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VOORMIDDAG

• 7 aanleggen (kaartspel)

• yahtzee (dobbelspel)

• woordzoekers

• Melissa maakt verse smeerkaassoep

• SWINGO (bingo thema muziek)

• hoger lager

• caracasonne (gezelschapsspel)

• rummicub

• handwerk met Ine

• time's up (raden)

NAMIDDAG

DONDERDAG

17

FEBRUARI
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VOORMIDDAG

• gymnastiek

• linkxx (zoekspel)

• lingo (woordspel)

• bekende Vlamingen

• gezelschapsspel

• pictionary (tekenen en raden)

• kegelen

• BINGO

• hand en nagelverzorging

• Melissa maakt een dessertje met kersen

NAMIDDAG

VRIJDAG

18

FEBRUARI
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Prettig weekend!
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VOORMIDDAG

• tricky (dobbelspel)

• abc spel (woordspel)

• gymnastiek

• ultimate trivia (quiz)

• Min Jee maakt verse ajuinsoep met kaas

• huishoudelijke activiteit

• BINGO

• Myriam maakt een dessertje met kersen

• zoek de duo's

NAMIDDAG

MAANDAG

21

FEBRUARI
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VOORMIDDAG

• moppentrommel van Basiel

• SWINGO (bingo thema muziek)

• kruiswoordraadsels

• toren van pisa

• Ine bakt een bananentaart voor bij de koffie

• test je kennis van muziek

• blokken (quiz)

• rummicub

• wii fit met Melissa en Myriam

• piekezot jagen (kaartspel)

NAMIDDAG

DINSDAG

22

FEBRUARI
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VOORMIDDAG

• rood wint (kansspel)

• pechvogel (dobbelspel)

• gymnastiek

• leg er eentje op (soort bingo)

• Charlotte maakt verse brunoisesoep

NAMIDDAG

WOENSDAG

23

FEBRUARI

• hoger lager

• DESSERT: tortilla chips

• rad van fortuin

• meezingers uit de tijd van toen
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DONDERDAG

24

FEBRUARI

Sprookjes
namiddag

• Min Jee bakt een bananenbrood

• gymnastiek

• de grote wielerquiz
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VOORMIDDAG

• fit en gezond bewegen met Hanne

• duospel met Lien

• pim pam picto (fotozoekspel)

• vier op een rij

• Katia maakt venkelsoep met gerookte zalm

• sjoelbak

• 1 tot 12 dobbelspel

• scattergories (woordspel)

• cijfers en letters

• ganzenbord

NAMIDDAG

VRIJDAG

25

FEBRUARI
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We wensen jullie een heel fijn

weekend!
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VOORMIDDAG

• zoek de verschillen op de foto

• A, B, of C quiz

• woordslang

• 7 aanleggen (kaartspel)

• BAK: schuimpjes

• SWINGO (bingo thema muziek)

• kaartspel met Charlotte

• scrabble (woordspel)

• bewegingsactiviteit met Kim

• fotodobbel

NAMIDDAG

MAANDAG

28

FEBRUARI
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"Liefde is slechts een woord,

totdat je iemand ontmoet die het

betekenis geeft"
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Vacatures bij MotenaVacatures bij Motena

- Ondersteunende diensten

° junior projectleider ICT

- WZC De zilverberg

° zorgkundige

° verpleegkundige

- WZC Ter Berken

° zorgkundige

° schoonmaker

- WZC Sint-Henricus

° verpleegkundige

° nachtzorgkundige

° schoonmaker/keukenlogistiek

° zorgkundige

- WZC De Waterdam

° zorgkundige

° verpleegkundige

- Kotee

° poetshulp

° thuisverpleegkundige

° thuiszorgkundige

° verantwoordelijke thuisverpleging

° teambegeleider poetsdienst

° 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.
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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

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


