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

dagdagteam!team!

Woordje directeurWoordje directeur

'Het Pluk-De-'Het Pluk-De-
Dagcentrum krijgtDagcentrum krijgt
stilletjes aan zijnstilletjes aan zijn

deinitieve vormendeinitieve vormen
en ontpopt zichen ontpopt zich

stap voor stap totstap voor stap tot
een gezelligeeen gezellige

ruimte.'ruimte.'

De voorbije maand is vooral "storm

Eunice" ons bijgebleven. Toch hebben we

weer en wind getrotseerd om jullie veilig

thuis te brengen. We hopen dat samen

met de hevige wind, ook de donkere

dagen voorbij zijn gewaaid. Van nu af aan

kijken we uit naar die mooie lentedagen

en het ontpoppen van bloesems. We

hunkeren naar die eerste zonnestralen,

blauwe lucht en prachtige voorjaarstinten

die de natuur ons elk jaar doet versteld

staan van zijn schoonheid.

Het voorjaar brengt ook een frisse wind

met zich mee en doet ons verlangen

naar nieuwe vooruitzichten. Het Pluk-De-

Dagcentrum krijgt stilletjesaan zijn

deinitieve vormen en ontpopt zich stap

voor stap tot een gezellige ruimte.

Binnenkort starten we met de aankleding

en het decoreren van de ruimte. Het lonkt

alvast om eind juni eindelijk in gebruik te

worden genomen.

Als laatste hebben we nog "DE TIP" van de

maand! Denk eraan om op de nacht van

26 maart op 27 maart alle uurwerken een

uurtje vooruit te zetten. Dan schakelen we

namelijk weer over naar het zomeruur.
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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

6 maart 1931

7575 14 maart 1947

7070
Deconinck CecileDeconinck Cecile

11 maart 1952

Vangheluwe CecileVangheluwe Cecile
9191

Duboccage LucDuboccage Luc

15 maart 1939

Altes JeannineAltes Jeannine
8383
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19 maart 1941

9191 26 maart 1931

8282
Dufoort ErnaDufoort Erna

26 maart 1940

Debeyne ErikaDebeyne Erika
8181

Rondelez HildaRondelez Hilda

28 maart 1937

Naeyaert AndreasNaeyaert Andreas
8585
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11

Train je brainTrain je brain

Herken de vogelHerken de vogel

22

33



9

Woordzoeker:Woordzoeker:
VoorjaarsbloemenVoorjaarsbloemen
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Antwoorden train je brainAntwoorden train je brain

Herken de vogelHerken de vogel

1. Vink1. Vink

2. Koolmees2. Koolmees

3. Mus3. Mus



11

Woordzoeker:Woordzoeker:
VoorjaarsbloemenVoorjaarsbloemen
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LekkerbekLekkerbek

1. Snijd de komkommer in de lengte met een dunschiller in

dunne lange sneden.

2.Verdeel de Heksenkaas over de wraps.

3.Leg hierop de kipilet en tot slot de komkommer.

4.Rol de wraps dicht en snijd in stukjes van ongeveer 3 à 4cm

dik.

5.Je kunt de wraps ook met andere groenten of vlees

beleggen.

SSmakelijk!makelijk!

- Wraps met Heksenkaas-- Wraps met Heksenkaas-

Ingrediënten:Ingrediënten:
Voor ongeveer 15 hapjes:

• 2 wraps

• 125g kipilet

• 75g Heksenkaas

• een halve komkommer
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In de spotlightsIn de spotlights

Hallo!

Mijn naam, Hanne, kennen jullie
ondertussen al. Maar wat je nog niet
van mij wist, laat ik jullie hieronder
graag zelf ontdekken. Ik maakte er
namelijk een leuke denksport van.

Mijn huisdieren zijn

Ik hou van

Mijn functie in het dagcentrum is

Vroeger wou ik

Mij kan je plezieren met

Mijn droom is

trouwen met alles erop en eraan

zorgkundige

een avondje uiteten.

koken

2 honden: Fluffy en Flodder

cafébazin worden

Verbind de linkerkolom met de rechterkolom.Verbind de linkerkolom met de rechterkolom.

Kom zo wat meer over Hanne te weten.Kom zo wat meer over Hanne te weten.
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OplossingOplossing

Mijn functie in het dagcentrum is zorgkundige.

Vroeger wou ik cafébazin worden.

Mijn huisdieren zijn 2 honden: Fluffy en Flodder

Ik hou van koken.

Mij kan je plezieren met een avondje uiteten.

Mijn droom is trouwen met alles erop en eraan.
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ValentijnkofietafelValentijnkofietafel

Op valentijn leggen we onze bezoekers nog eens extra in de

watten. Met een lekker kopje kofie en een dessertbordje van het

huis zaten we alvast in de goede sfeer. We deden ook samen een

gezellige Valentijnsbingo. Een glaasje advocaat tussendoor viel

uiteraard ook in de smaak.
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Happy ValentineHappy Valentine
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De mooiste dagen van de lente zijnDe mooiste dagen van de lente zijn

de dagen die wij er zelf aande dagen die wij er zelf aan

toevoegen.toevoegen.

"Jan Vercammen""Jan Vercammen"
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ActiviteitenplanningActiviteitenplanning
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DINSDAG

1

MAART

VOORMIDDAG

• de tijd van toen

• 21 en (kaartspel)

• Myriam maakt verse tomatensoep

• quizspel met Kim

• gymnastiek

• DESSERT: pannenkoeken

• BINGO

• memory

• crea activiteit

• huishoudelijke activiteit

NAMIDDAG
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WOENSDAG

2

MAART

VOORMIDDAG

• lijnpuzzel

• kaartspel met Charlotte

• we bakken een speculaascake voor bij de koffie

• gymnastiek

• kansspel met Isabel

• 1000 vragen en antwoorden

• spreekwoorden en gezegden

• vogelpiek

• hoger lager

• de gouden raad van tante Kaat

NAMIDDAG
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DONDERDAG

3

MAART

VOORMIDDAG

• sudoku's (cijferpuzzel)

• kruiswoordraadsels

• rood wint (kansspel)

• Hanne maakt verse broccolisoep

• meezingers van vroeger met Ine en Min Jee

• uno (kaartspel)

• twee dieren in 1 (fotospel)

• handwerk met Ine

• rummicub

• woordspelen

NAMIDDAG
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VRIJDAG

4

MAART

VOORMIDDAG

• West-Vlaamse dialecten

• triominos (combinatiespel)

• gymnastiek

• ik zoek...

• pietjesbak (dobbelspel)

• lama (kaartspel)

• boggle (woorden zoeken)

• puzzelen

• wat weet je over...

• rad van fortuin

NAMIDDAG



23

Prettig weekend!Prettig weekend!
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MAANDAG

7

MAART

VOORMIDDAG

• Isabel maakt verse knolseldersoep

• alles over dieren met Kim

• gymnastiek

• QUIZ THEMA INTERNATIONALE VROUWENDAG

• spraakverwarring (woordspel) met Lien

• leg er eentje op (soort bingo)

• huishoudelijke activiteit

• DESSERT: crumble met rood fruit

• naaiatelier

NAMIDDAG
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DINSDAG

8

MAART

VOORMIDDAG

• woordzoekers

• crea activiteit met Min Jee

• SWINGO (bingo thema muziek)

• Myriam bakt een rijstflantaart voor bij de koffie

• zeg eens euh (woordspel)

NAMIDDAG

Internationale vrouwendag

SHOW
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WOENSDAG

9

MAART

VOORMIDDAG

• pechvogel (dobbelspel)

• zeg het in 5 woorden

• we maken verse champignonsoep

• ganzenbord

• quiz thema reis door de tijd

• BINGO

• DESSERT: fruitflapjes

• lingo (woordspel)

• hand en nagelverzorging

• sjoelbak

NAMIDDAG
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DONDERDAG

10

MAART

VOORMIDDAG

• spectrangle (kleur en vormenspel)

• zoek de verschillen op de foto

• gymnastiek

• fotospel (welk woord zoek ik?)

• vier op een rij

• trivial pursuit (quizspel)

• zonnespel met Charlotte

• 7 aanleggen (kaartspel)

• hoger lager

• creatief rond de zomer

NAMIDDAG



28

VRIJDAG

11

MAART

VOORMIDDAG

• toren van pisa/jenga

• Melissa maakt verse pastinaaksoep met appel en curry

• gymnastiek

• kruiswoordraadsels

• twee personen in 1

• qwirkle (kleur en vormenspel)

• 1 tot 12 (dobbelspel

• crux 25 (geheugen)

• uno (kaartspel)

• rebussen (raadsels)

NAMIDDAG
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PrettigPrettig weekendweekend
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MAANDAG

14

MAART

VOORMIDDAG

• kruiswoordpuzzels

• Myriam maakt een kersengebak voor bij de koffie

• gymnastiek

• WAAR OF NIET WAAR QUIZ

• muziekspel: wat is het lied?

• SWINGO (bingo thema muziek)

• piekezot jagen (kaartspel)

• denksport met Katia

NAMIDDAG
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DINSDAG

15

MAART

VOORMIDDAG

• rood wint (kansspel)

• gymnastiek

• zoek de verschillen

• Charlotte maakt een Hongaarse soep (nationale dag van

Hongarije)

• lotto NAMIDDAG

Het Swingpaleis
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WOENSDAG

16

MAART

VOORMIDDAG

• 21 en (kaartspel)

• dobbelspel met Charlotte

• Melissa bakt een ananascake

• vragenspel met Ine

• woordzoekers

• rad van fortuin

• kegelspel

• triominos (combinatiespel)

• muzikaal pak met Lien en Katia

• op z'n West-Vlaams

NAMIDDAG
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DONDERDAG

17

MAART

VOORMIDDAG

• lama (kaartspel)

• gymnastiek

• kaartspel met Melissa

• brainbrekers

• Min Jee maakt een Ierse soep (Sint-Patricksday)

• Hanne bakt verse pannenkoeken

• BINGO

• fit en gezond bewegen met Katia

• sjoelbak

• handwerk

NAMIDDAG
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VRIJDAG

18

MAART

VOORMIDDAG

• lijnpuzzels

• we bakken een verse chocoladetaart voor bij de koffie

• in 5 seconden

• tantrix (kleurenspel)

• vragenspel met Myriam

• leg er eentje op (soort bingo)

• boggle (woorden zoeken)

• zeg geen nee en geen ja (gezelschapsspel)

• relaxatie

• vroeger of later

NAMIDDAG
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We wensen jullieWe wensen jullie
een ijn weekend!een ijn weekend!
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MAANDAG

21

MAART

VOORMIDDAG

• abc spel (woordspel)

• gymnastiek

• zoek de verschillen

• SOEP: paprika met kruidenkaas

• memory

• zoek de figuur

• DESSERT: opgevuld eitje

• SWINGO thema Frans

• sjoelbak

• uno (kaartspel)

NAMIDDAG
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DINSDAG

22

MAART

VOORMIDDAG

• muziek quiz

• woordzoekers

• toren van pisa/ jenga

• kruidwoordpuzzels

• Katia maakt een petit beurre taart voor bij de koffie

• 1000 vragen en antwoorden

• senzo (kleur en vormenspel)

• fit en gezond bewegen met Min Jee

• hoger lager

• zoek de bekende Vlaming

NAMIDDAG
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WOENSDAG

23

MAART

VOORMIDDAG

• gymnastiek

• crea activiteit

• Hanne maakt verse soep

• grote a of b quiz thema vakantiesalon

• huishoudelijke activiteit

• leg er eentje op (soort bingo)

• quiz thema Griekenland

• spreekwoorden en gezegden

• gezelschapsspel met Ine

NAMIDDAG
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DONDERDAG

24

MAART

VOORMIDDAG

• triominos (combinatiespel)

• pim pam pet (woordspel)

• een kwestie van weten (quizspel)

• BAK: broodpudding

• hersengym met Min Jee

• rummicub

• hondenquiz met Charlotte

• anagrammen (woordspel)

• tv concert (Vlaamse Schlagers

• relaxatie

NAMIDDAG
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VRIJDAG

25

MAART

VOORMIDDAG

• yathzee

• Lien maakt Griekse soep

• gymnastiek

• piekezot jagen (kaartspel)

• pim pam picto (fotozoekspel)

• binnen de seconden

• BINGO

• Lien bakt verse wafels

• qwirkle (kleur en vormenspel)

• mens erger je niet (gezelschapsspel)

NAMIDDAG
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Fijn weekend!

Fijn weekend!
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MAANDAG

28

MAART

VOORMIDDAG

• woordslang

• Min Jee bakt een platte kaastaart

• gymnastiek

• voelspel met Myriam

• ik ga op reis en neem mee

• crea activiteit

• BINGO

• raadsels

• ganzenbord

NAMIDDAG
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DINSDAG

29

MAART

VOORMIDDAG

• SOEP: aspergeroomsoep

• zoek de verschillen

• vier op een rij

• 21 en (kaartspel)

• galgje (woordspel)

NAMIDDAG

DOKTER, IK BEWEEG

WEER!

Een ludiek toneelstuk
voor en door senioren
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WOENSDAG

30

MAART

VOORMIDDAG

• uno (kaartspel)

• geloof het of niet

• gymnastiek

• de klas van Frieda (quizspel)

• BAK: appelclafoutis

NAMIDDAG

Dwars door

Vlaanderen
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DONDERDAG

31

MAART

VOORMIDDAG

• dobbelspel met Hanne

• 1000 bommen en granaten (gezelschapsspel)

• domino

• 421 en (kansspel)

• we maken verse courgettesoep

• sjoelbak

• relaxatie

• rad van fortuin

• scrabble (woordspel)

• rummicub

NAMIDDAG
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Vacatures bij MotenaVacatures bij Motena

- Ondersteunende diensten

° gebouwenbeheerder

- WZC De zilverberg

° zorgkundige

° parttime verpleegkundige dag

° verpleegkundige

- WZC Ter Berken

° zorgkundige

- WZC Sint-Henricus

° verpleegkundige

° zorgkundige

- WZC De Waterdam

° zorgkundige

° schoonmaker/keukenlogistiek

° verpleegkundige

- Kotee

° poetshulp

° thuisverpleegkundige

° Kotee coach

° 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


