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

dagdagteam!team!

Woordje directeurWoordje directeur

'Echt waar,'Echt waar,
vanuit heelvanuit heel

ons hart, voorons hart, voor
allen van jullie:allen van jullie:

een goedeeen goede
start!'start!'

Volgens traditie start het jaar met een

nieuwjaarsbrief. Dichtersduo Rita Dewulf

(bezoeker) en ergotherapeute Min Jee

konden het samen niet beter verwoorden:

Beste mensen

Hier zijn we met onze voorspoedige

wensen.

't Oude jaar is alweer voorbij.

2022 staat in de rij.

Deze keer geen: Liefst peter of meter

hoe meer je geeft, hoe beter.

Wel hoopvol dat corona zal verdwijnen

zonder zelf weg te kwijnen.

Een nieuw jaar vol vreugde & plezier

met veel succes in 't vizier.

Niet te vergeten een goede gezondheid,

laat ons genieten in alle bescheidenheid

van alle mooie momenten die nog

moeten komen,

om verder te kunnen blijven dromen.

Echt waar, vanuit heel ons hart

voor allen van jullie: een goede start!

We zoeken alvast een tovenaar

die voor ons zal brengen

een fantastisch en gelukkig Nieuwjaar!

Een ijn en gezond 2022 voor iedereen!
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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

9191

3 januari 1935

7979 19 januari 1942

9090
Carrette EugeenCarrette Eugeen

16 januari 1931

Deveeuw EricDeveeuw Eric
8686

DesenderDesender KarlosKarlos

22 januari 1927

Degryse SolangeDegryse Solange
9494

29 januari 1939

Mortier RosaMortier Rosa
8282



7

Train je brainTrain je brain

KoppelwoordenKoppelwoorden
Maak van onderstaande woorden tien nieuwe woorden, door er telkens twee

te combineren.

Bijvoorbeeld het woord 'dieren' en 'tuin' wordt 'dierentuin'.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Een rebus vol wensenEen rebus vol wensen

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

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

............ ........ ........ .............. ,

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

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

1.1. Kerstbal

2.2. Sneeuwman

3.3. dennenboom

4.4. Schaatsbaan

5.5. Griepvaccin

KoppelwoordenKoppelwoorden

6.6. Winterjas

7.7. Handschoen

8.8. Vuurkorf

9.9. Ijsbeer

10.10. Hagelbui

RebusRebus

Maak magische momenten met de
allerliefste mensen.

Proost op het leven, op elkaar en op
een heel gelukkig nieuw jaar!
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LekkerbekLekkerbek

1. Doe het druivensap, cranberrysap en water in een pan. Doe

ook de kruidnagels, steranijs, kaneel en sinaasappel in.

2.Breng het geheel aan de kook. Daarna mag het vuur

minder worden gezet. Laat het sap lichtjes koken zodat de

smaak ongeveer een kwartier kan intrekken.

3.Schenk de glühwein in vier glazen en garneer naar keuze

met sinaasappel, kaneelstokjes en steranijs.

SSmakelijk!makelijk!

- Alcoholvrije glühwein-- Alcoholvrije glühwein-

Ingrediënten:Ingrediënten:
• 500ml druivensap

• 250ml cranberrysap

• 250ml water

• evt. 5 kruidnagels

• evt. 3 steranijs

• kaneelstokje

• 2 schijfjes sinaasappel als afwerking
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KerstfeestKerstfeest

Een gezellig samenzijn, een heerlijk kopje kofie met een lekker stukje

kerstbuche en de kerstman die voor alle bezoekers een kleine attentie had

voorzien.
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Sfeerfoto'sSfeerfoto's
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MAANDAG

3

JANUARI

VOORMIDDAG

• hoger lager

• nieuwjaarsgymnastiek met Min Jee

• 7 aanleggen (kaartspel)

• we maken een aperitiefhapje voor het nieuwe jaar

• 421 en (dobbelspel)

NAMIDDAG

ZANG EN

DANS

MET

LUDO

CHIELENS
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DINSDAG 4 JANUARI

VOORMIDDAG

• BINGO

• we aperitieven op het nieuwe jaar

• hand en nagelverzorging

• zoek de verschillen op de foto

NAMIDDAG

Het jaar 2021
QUIZ
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WOENSDAG 5 JANUARI

VOORMIDDAG

• zoekspel

• ultimate trivia (quizspel)

• gymnastiek

• we maken een nieuwjaarshapje

• duospel met Lien

• triominos (combinatiespel)

• gezelschapsspel met Ine

• trivial pursuit (quiz)

• pictionary (tekenen en raden)

• zoekwijzer (figurenspel)

NAMIDDAG
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DONDERDAG 6 JANUARI

VOORMIDDAG

• lijnpuzzel

• weetjes over het menselijk lichaam

• 3 koningen verhaal met Charlotte

• we maken verse paprikasoep

• ABC spel (woordspel)

• crea activiteit

• BINGO

• handwerk met Ine

• verwenzorg

• gymnastiek

NAMIDDAG
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VRIJDAG 7 JANUARI

VOORMIDDAG

• 21 en (kaartspel)

• vier op een rij

• gymnastiek

• 1000 vragen en antwoorden

• Sandra maakt een aperitiefhapje
NAMIDDAG

• wie, wat, waar ben ik?

• op zin West-Vlaams

• hand en nagelverzorging

• rad van fortuin

• sjoelbak
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Prettig
weekend!
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MAANDAG

10

JANUARI

VOORMIDDAG

• kleurenkubus (kansspel)

• Charlotte bakt schuimpjes voor bij de koffie

• denksport

• SWINGO (bingo thema muziek)

• Myriam maakt verse tomatensoep met balletjes

• bewegingsactiviteit

• gezelschapsspel met Charlotte

• wat zoek ik? (omschrijvingen)

• spreekwoorden en gezgden

• huishoudelijke activiteit met Kim

NAMIDDAG
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DINSDAG 11 JANUARI

VOORMIDDAG

• woordslang (woordspel)

• dammen

• muzikale gym

• uno (kaartspel)

• quizspel met Ine

• Hanne maakt een speculoostiramisu

• kaartspel met Charlotte

• pim pam picto (fotozoekspel)

• kruiswoordraadsels

• pingpongspel

NAMIDDAG
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WOENSDAG 12 JANUARI

VOORMIDDAG

• gymnastiek

• pechvogel (dobbelspel)

• vier op een rij

• Isabel maakt verse bloemkoolsoep

• yahtzee

• creatief rond de lente

• sjoelbak

• alles over valpreventie

• twee personen in 1

• DESSERT: pudding met speculoos

NAMIDDAG
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DONDERDAG 13 JANUARI

VOORMIDDAG

• Zweedse puzzel

• nada (dobbelspel)

• dierenweetjes

• gymnastiek

• zoek de verschillen

• leg er eentje op (soort bingospel)

• zeg het in 5 woorden

• wie, wat, waar ben ik?

• scrabble

• hand en nagelverzorging

NAMIDDAG
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VRIJDAG 14 JANUARI

VOORMIDDAG

• piekezot jagen (kaartspel)

• zoek het dier in de zin

• waar of niet waar

• Kim maakt verse butternutsoep

• woordzoekers

• fit en gezond met Hanne

• bekende Vlamingen

• mens erger je niet (gezelschapsspel)

• BINGO

• bekende Vlamingen

NAMIDDAG



28

Prettig weekend!
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MAANDAG

17

JANUARI

VOORMIDDAG

• tricky (dobbelspel)

• denksport

• cijfers en letters

• hoger lager

• jenga

• DESSERT: mascarpone met speculoos

• BINGO

• fit en gezond met Myriam

• ganzenbord

NAMIDDAG
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DINSDAG 18 JANUARI

VOORMIDDAG

• rummicub

• gezelschapsspel met Sandra

• bewegingsactivtieit: kubb

• uno (kaartspel)

• SWINGO (bingo thema muziek)

NAMIDDAG

• jungle speed (actie-reactie spel)

• kaartspel met Melissa

• blokkenspel met Charlotte

• Myriam bakt een appeltaart voor bij de koffie
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WOENSDAG 19 JANUARI

VOORMIDDAG

• taalspel met Hanne

• pim pam pet (woordspel)

• we bakken verse koekjes voor bij de koffie

• toren van pisa

• letterbingo

• kegelen

• rood wint (kansspel)

• fit en gezond bewegen met Ine

• brainstorm met Katia

• 7 aanleggen (kaartspel)

NAMIDDAG
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DONDERDAG 20 JANUARI

VOORMIDDAG

• keezenspel (gezelschapsspel)

• Charlotte maakt verse brunoisesoep

• kaartspel met Ine

• gymnastiek

• dobbelen met Min Jee

• triominos

• 1000 bommen en granaten (quizspel)

• handwerk

• DESSERT: wafels

• senzo (kleur en vormenspel)

NAMIDDAG
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VRIJDAG 21 JANUARI

VOORMIDDAG

• we bakken een speculoostaart met peren

• ballengym met Lien

• zoekspel bekende Vlamingen

• toverwoorden met Katia

• pietjesbak

• leg er eentje op (soort bingospel)

• memory

• puzzelen

• zoek de verschillen

• sjoelbak

NAMIDDAG
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Prettig weekend!
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MAANDAG

24

JANUARI

VOORMIDDAG

• lingo (woorden zoeken)

• pim pam picto (fotozoekspel)

• duospel

• boggle (woordspel)

• gymnastiek

• Charlotte maakt een dessertje met pindakaas

• domino

• spreekwoorden en gezegden

• ABC spel (woordspel)

• woordspel met Lien

NAMIDDAG



36

DINSDAG 25 JANUARI

VOORMIDDAG

• DVC kwis

• woordsnack (soort woordspel)

• blokken (quizspel)

• vroeger of later

• de dierenwereld van Australië

• leg er eentje op (soort bingospel)

• hand en nagelverzorging

• handwerk

• MUZIKAAL PAK MET KATIA EN MYRIAM

NAMIDDAG
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WOENSDAG 26 JANUARI

VOORMIDDAG

• Lien maakt verse wortel-appelsoep

• creatief rond tafeldecoratie

• gymnastiek

• BINGO

• de gouden raad van tante Kaat

• rad van fortuin

• vormen dobbelspel

• de premiejagers

• we maken een Australisch dessertje

NAMIDDAG
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DONDERDAG 27 JANUARI

VOORMIDDAG

• 421 en (dobbelspel)

• kleurenkubus (kansspel)

• gymnastiek met Melissa

• anagrammen (woordspel)

• kruiswoordraadsels

• rummicub

• in 5 seconden (gezelschapsspel)

• fotoactiviteit

• Vandaele kwis met Katia

• Melissa maakt een dessertje

NAMIDDAG
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VRIJDAG 28 JANUARI

VOORMIDDAG

• Sandra maakt verse knolseldersoep

• gymnastiek

• 21 en (kaartspel)

• BINGO

• we bakken een vers gebak voor bij de koffie

• letterrummicub

• woordspel met foto's

• woordzoekers

• triominos (combinatiespel)

• huishoudelijke activiteit

NAMIDDAG
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We wensen jullie een zalig
weekend!
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MAANDAG

31

JANUARI

VOORMIDDAG

• ik ga op reis en neem mee...

• pictionary

• hersengym met Min Jee

• piekezot jagen (kaartspel)

• gymnastiek

• kaartenquiz

• gezelschapsspel met Isabel

• vogelpiek

• uno (kaartspel)

• lettermix (woordspel)

NAMIDDAG
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Vacatures bij MotenaVacatures bij Motena

- KIDZ Léon

° onthaalouder

- WZC De zilverberg

° directeur bewonerszorg

° zorgkundige

° verpleegkundige

- WZC Ter Berken

° zorgkundige

- WZC Sint-Henricus

° verpleegkundige

° zorgkundige

- WZC De Waterdam

° zorgkundige

° verpleegkundige

° schoonmaker/keukenlogistiek

- Kotee

° poetshulp

° thuisverpleegkundige

° thuiszorgkundige

° technisch medewerker klusdienst

° verantwoordelijke thuisverpleging

° verantwoordelijke 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.
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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


