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Woordje directeurWoordje directeur

Na het feestgedruis met alle toeters en
bellen van afgelopen maand, starten we
de zomermaanden in onze nieuwe stek.
In juni hadden we onze picknicknamiddag
binnen, maar nu hopen we toch dat we
op ons nieuw terras ook heel wat leuke
activiteiten buiten kunnen organiseren.

Juli is voor ons een echte Belgische
maand. Op 11 & 21 juli vieren we de
Vlaamse en de Nationale feestdag. En wat
schreeuwt er nu meer België dan
wielrennen. Belgische vedetten zoals
Wout Van Aert en Remco Evenepoel
blinken uit op de weg, met hoge
verwachtingen naar één van de grootste
klassiekers die hen nog te wachten staat:
“Tour De France”. Terwijl de wielrenners
zich te pletter zweten op Alpe d’Huez of
de Champs-Élysées, organiseert het
dagcentrum in samenwerking met het
woon- en zorgcentrum een heus
evenement. De KOERS-bus komt naar
Sint-Henricus. Een rondreizend
wielermuseum. We blikken terug naar de
memorabele legendes van de wereld van
“de echte coureurs”.

Terwijl men in die tijd koos voor een
Rodenbach met een rauw ei voor een
goede koers, prefereren wij een lekkere
frisse cocktail voor de start van een leuke
vakantie. We wensen iedereen een ijn
verlof!

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

dagdagteam!team!

'KOERS-bus komt'KOERS-bus komt
naar Sint-Henricus,naar Sint-Henricus,

een rondreizendeen rondreizend
wielermuseum.'wielermuseum.'
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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 juli 1946

7575 10 juli 1947

7171
Ulin RitaUlin Rita

6 juli 1951

Demeulenaere AndreaDemeulenaere Andrea
7676

Lein JoseLein Jose

10 juli 1938

Callens GodelieveCallens Godelieve
8484

11 juli 1956

6767
Vanbelle MarleenVanbelle Marleen

12 juli 1955

Santy RonnySanty Ronny
6666
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12 juli 1942

8888 21 juli 1934

7979
De Jonckheere MargaretaDe Jonckheere Margareta

17 juli 1943

Deprez LucDeprez Luc
8080

Vanoverbeke HenrietteVanoverbeke Henriette

26 juli 1941

Bock MonikaBock Monika
8181

27 juli 1933

7979
De Rudder PhilippeDe Rudder Philippe

27 juli 1943

Verbeke JeanVerbeke Jean
8989
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Train je brainTrain je brain

Welk land wordt hier afgebeeld?Welk land wordt hier afgebeeld?
Je kunt kiezen uit:

Duitsland - Griekenland - Frankrijk - Nederland
Italië - Verenigd Koninkrijk - Spanje -Zweden
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Antwoorden train je brainAntwoorden train je brain

DuitslandDuitsland SpanjeSpanje

ZwedenZweden GriekenlandGriekenland
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VerenigdVerenigd
KoninkrijkKoninkrijk

FrankrijkFrankrijk

NederlandNederland ItaliëItalië
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LekkerbekLekkerbek

1. Was de abrikozen en verwijder de pitten.

2.Pers het sap uit de citroen en meng dit samen met de

suiker, het fruit en een scheutje water.

3.Zet dit mengsel op een hoog vuur en breng aan de kook.

4.Doe de lavendel in thee- of kruidenzakje en laat dit 15

minuten meekoken.

5.Giet de warme conituur in de bokalen. Sluit ze af, keer om

en laat ze afkoelen.

SSmakelijk!makelijk!

- Abrikozenconituur met lavendel-- Abrikozenconituur met lavendel-

Ingrediënten:Ingrediënten:
Voor ongeveer 2 potten:

• 600g abrikozen

• 250g rietsuiker

• 1 citroen

• 1 eetlepel verse

lavendelbloemetjes
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In de spotlightsIn de spotlights

Hallo! Mijn naam is Charleyne. Je hebt mij ongetwijfeld al gezien in
het pluk-de-dagcentrum! Ik werk daar sinds midden mei.
Ik heb gekozen voor een job in het dagcentrum om dichter bij
huis te kunnen werken en om meer bij mijn gezin te zijn. Mijn
gezin is mijn fantastische partner/vader Felix, onze hond Thor en
mijn prachtige baby van nog maar 5 maanden oud. Ik heb al vaak
zitten vertellen over hen. Misschien weet je dan de antwoorden op
volgende vragen?

Hoe noemt mijn baby?Hoe noemt mijn baby?

a) Eline b) Luna c) Basa) Eline b) Luna c) Bas

Welk ras is mijn hond?Welk ras is mijn hond? Wie is mijn baby?Wie is mijn baby?

Heeft mijn partner een baard?Heeft mijn partner een baard?

a) ja b) neea) ja b) nee
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Sfeerfoto'sSfeerfoto's



15



16

ACTIVITEITEN

PLANNING
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VRIJDAG

1

JULI

VOORMIDDAG

• rad van fortuin

• dobbelspel

• BEWEGING: kubb met Ine en Isabel

• zoekspel met Kim

• dobbelspel

NAMIDDAG

• pim pam pet (woordspel)

• lynx (geheugen)

• Isabel maakt verse komkommersoep met zure room

• gymnastiek met Ine

• kleurenkubus (kansspel)
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Prettig weekend!
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MAANDAG

4

JULI

VOORMIDDAG

• crea activiteit met Lien

• gezelschapsspel met Charlotte (zonnespel)

• BINGO

• hand en nagelverzorging

• spreekwoorden en gezegden

NAMIDDAG

• kaartspel met Charlotte

• gymnastiek

• BAK: brownies met fruit

• gezelschapsspel met Katia (geen nee en geen ja)

• vroeger of later
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DINSDAG

5

JULI

• we maken verse champignonsoep

• uno (kaartspel) met Charleyne

• koppelwoorden

• jenga en toren van pisa

• relaxatie met Myriam

Toneelstuk

"dokter ik beweeg weer"

een ludiek toneelstuk voor

en door senioren
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

WOENSDAG

6

JULI

• in 5 seconden (gezelschapsspel)

• lingo (woordspel)

• een kwestie van weten (quiz)

• 7 aanleggen (kaartspel)

• memory

VAKANTIE

QUIZ
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VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DONDERDAG

7

JULI

• abc spel (woorden zoeken)

• Lien maakt verse perensoep met knolselder

• crea activiteit

• hoger lager

• rummicub

Test je kennis
over

chocolade
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VOORMIDDAG

• sjoelbak

• muzikaal pak met Lien en Melissa

• cijfers en letters

• spectrangle (combinatiespel)

NAMIDDAG

VRIJDAG

8

JULI

• foto dobbelspel

• gymnastiek

• kaartspel met Melissa

• woordspel met Hanne
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Maandag 11 Juli

Feest van de Vlaamse gemeenschap

DVC Gesloten



26

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

DINSDAG

12

JULI

• gymnastiek met Charlotte

• pictionary (tekenen en raden)

• we bakken een verse rijsttaart voor bij de koffie

• woordzoekers

• vier op een rij

Het wielermuseum komt

naar Sint-Henricus!
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VOORMIDDAG

• relaxatie met Hanne

• BINGO

• pietjesbak (volksspel)

• Katia bakt verse frietjes

• puzzelen

NAMIDDAG

WOENSDAG

13

JULI

• leg er eentje op (soort bingo)

• gezelschapsspel (1000 bommen en granaten)

• gymnastiek

• scrabble (woordspel)

• creatief met papier (origami)
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VOORMIDDAG

• test je kennis over de bloemen

• rummicub

• breiclub

• casinospelen

• BEWEGING: balspelen

NAMIDDAG

DONDERDAG

14

JULI

• trivial pursuit (quizspel)

• fit en gezond bewegen met Lien

• 421 en (dobbelspel)

• husselwoorden met Katia

• we bakken een verse kersencake voor bij de koffie
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VOORMIDDAG

• zoek de verschillen op de foto

• 50-60-70 bingo

• boggle (woorden zoeken)

• op stap door Roeselare

• pim pam picto (fotospel)

NAMIDDAG

VRIJDAG

15

JULI

• taalspelen met Hanne

• lama (kaartspel)

• logo's raden met Axelle

• we maken verse broccolisoep

• woordspel met Myriam (lettermix)



30

PRETTIG

WEEKEND!
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MAANDAG

18

JULI

VOORMIDDAG

• hand en nagelverzorging

• huishoudelijke activiteit met Isabel

• BINGO

• uno (kaartspel)

• vogelpiek met Kim

NAMIDDAG

• gezelschapsspel met Isabel (omschrijven en raden)

• skipbo (kaartspel)

• woordspel met Axelle

• gymnastiek

• yahtzee (dobbelspel)
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VOORMIDDAG

• rummicub

• DESSERT: coupe aardbei

• werpspel met Charleyne

• 1000 vragen en antwoorden (quizspel)

• rad van fortuin

NAMIDDAG

DINSDAG

19

JULI

• kleurenkubus (kansspel)

• kaartspel met Charlotte

• qwirkle (combinatiespel)

• gymnastiek

• we maken verse komkommersoep
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VOORMIDDAG

• kruiswoordraadsels

• ganzenbord

• hoger lager

• sjoelbak

• pim pam pet (woorden zoeken)

NAMIDDAG

WOENSDAG

20

JULI

• de gouden raad van tante Kaat

• dierenquiz

• triominos (combinatiespel)

• gymnastiek

• stapelwoorden met Charlotte
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Donderdag 21/07 Nationale feestdag

DVC gesloten
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Vrijdag 22/07 brugdag

DVC gesloten
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VOORMIDDAG

• 1-12 dobbelspel

• kegelspel met Charlotte

• muzikaal pak met Isabel en Jessica

• galgje (woordspel)

• Myriam maakt een dessertje

NAMIDDAG

MAANDAG

25

JULI

• Isabel maakt verse andijviesoep

• SWINGO (bingo thema muziek)

• ultimate trivia (quizspel) met Jessica

• rood wint

• hand en nagelverzorging met Kim
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VOORMIDDAG

• sjoelbak

• DESSERT: wentelteefjes

• boggle (woordspel)

• quiz met Charlotte

• gezelschapsspel met Lien (carcasonne)

NAMIDDAG

DINSDAG

26

JULI

• sudoku's (cijfer puzzels)

• gymnastiek

• piekezot jagen

• spectrangle( combinatiespel)

• woordspel (woordensoep)
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VOORMIDDAG

• BEWEGING: wii fit met Hanne en Melissa

• leg er eentje op (soort bingo)

• senzo (kleur en vormenspel)

• DESSERT: perzik-banaan smoothie

• in 5 seconden (opdrachtenspel)

NAMIDDAG

WOENSDAG

27

JULI

• West-Vlaamse dialecten

• abc spel (woordspel)

• de premiejagers

• naaiatelier

• bekende Vlamingen
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VOORMIDDAG

• levensloopspel (de tijd van toen)

• crea activiteit met Lien

• zonnespel met Charlotte

• qwirkle (combinatiespel)

• rummicub

NAMIDDAG

DONDERDAG

28

JULI

• algemene quiz met Isabel

• erop of eronder (kaartspel)

• gymnastiek

• hand en nagelverzorging

• kleurenbingo
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VRIJDAG

29

JULI

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

• 421 en (dobbelspel)

• gymnastiek met Ine

• lettermix (woordspel)

• pictionary (tekenen en raden)

• woordzoekers

Zang en dans
namiddag
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We wensen jullie een

mooi weekend!
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Vacatures bij MotenaVacatures bij Motena

- Pluk-de-dagcentrum

Sint Henricus

° ergotherapeut/orthopedagoog

- WZC De zilverberg

° zorgkundige

° verpleegkundige

° teamcoach (binnenkort)

- Dienstencentrum

Ten Elsberge
° adiministratief medewerker

- WZC Ter Berken

° zorgkundige

° psychiatrisch verpleegkundige

- WZC Sint-Henricus

° verpleegkundige

- WZC De Waterdam

° zorgkundige

° verpleegkundige

- Kotee

° poetshulp regio Torhout/

Moorslede/ Roeselare/ Houthulst

° thuiszorgkundige

° verpleegcoach

° thuisverpleegkundige

° verantwoordelijke thuisverpleging

° Kotee coach

- Therapeutisch Zorgpunt

° kinesist/ ergotherapeut CAR (binnenkort)

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


