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Woordje directeurWoordje directeur

'Alle mama's'Alle mama's
worden letterlijk inworden letterlijk in

de bloemetjesde bloemetjes
gezet op hungezet op hun

feestdag!'feestdag!'

Meimaand Mariamaand is alweer

aangebroken. Vroeger betekende dit

het startschot van de jaarlijkse

bedevaart richting Dadizele. Na een

gezapige tocht over Roeselaarse en

Groot-Moorsleedse velden en een

hostie in de Basieliek mochten we

ons uitleven op de grootste

loopbrug van Europa in het

ondertussen vergane Dadipark.

Niet alleen moeder Maria wordt

geëerd. Alle mama’s worden

letterlijk in de bloemetjes gezet op

hun feestdag! Wij zorgen uiteraard

ook voor een leuke attentie voor

alle dames van het dagcentrum.

Nog even meegeven dat het Pluk-

De-Dagcentrum tijdens het

Hemelvaartweekend op donderdag

26 mei en vrijdag 27 mei gesloten is.

We verwelkomen jullie graag terug

op maandag 30 mei.

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

1 mei 1940

7676
18 mei 1946

8686
Degryse HendrikaDegryse Hendrika

4 mei 1936

De Witte LionelDe Witte Lionel
8282

Salembier NicoleSalembier Nicole

28 mei 1939

Noppe DianaNoppe Diana
8383

29 mei 1942

8888
Flipts SusanneFlipts Susanne

31 mei 1934

Dumortier MichaelDumortier Michael
8080
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Train je brainTrain je brain

Woordzoeker: PicknickWoordzoeker: Picknick
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Herken de stadHerken de stad
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Antwoorden train je brainAntwoorden train je brain

Woordzoeker: PicknickWoordzoeker: Picknick
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Herken de stadHerken de stad

De samenvloeiing van de Schelde en de Leie in GentGent

De Brugse Reien in het centrum van BruggeBrugge

De Menenpoort in IeperIeper
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LekkerbekLekkerbek

1. Was de aardbeien en verwijder de steeltjes.

2.Mix de aardbeien.

3.Voeg de rietsuiker en limoensap bij en meng goed.

4.Voeg daarna ook het water toe en meng alles goed door

elkaar.

5.Serveer met ijsblokjes en eventueel schijfjes verse aardbei in

een glazen kan.

SSmakelijk!makelijk!

- Aardbeienlimonade met limoen-- Aardbeienlimonade met limoen-

Ingrediënten:Ingrediënten:
Voor ongeveer 2 personen:

• 10 aardbeien

• 1 limoen, geperst

• 1 eetlepel rietsuiker

• 0,5l spuitwater

• 6-tal ijsblokjes
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In de spotlightsIn de spotlights

Hallo!

Mijn naam is Charlotte. Als
verpleegkundige ben ik al ondertussen
een oude rot in het vak. Wat jullie
misschien nog niet wisten van mij,
heb ik voor jullie neergeschreven in
de vorm van een gedicht.

In mijn jonge jaren deed ik veel aan sport:

veldlopen, volleybal en tennis.

Sporten doe ik niet meer

want het doet een beetje zeer.

Maar af en toe een mop, dat is top!

Alsook heb ik nog een moto gehad

en bij een dagje mooi weer,

zei ik: Daar gaan we weer!

Onze Basil, dat is nog pril.

Zijn hondenbroer Castard is een kadet

en een echte vedette!

Tegen een dagje of weekendje zee,

zeggen we zeker geen nee!

We gaan graag uit eten en al is het knus en klein,

we eten graag ijn!
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Sfeerfoto'sSfeerfoto's
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Tot ziensTot ziens

AprilApril

WelkomWelkom

MeiMei
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Activiteite
nplanning

Activiteite
nplanning
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MAANDAG

2

MEI

VOORMIDDAG

• 421 en (dobbelspel)

• gymnastiek met Ine

• lettermix (woordspel)

• pictionary (tekenen en raden)

• woordzoekers

• sjoelbak

• DESSERT: wentelteefjes

• boggle (woordspel)

• quiz met Charlotte

• gezelschapsspel met Lien (carcasonne)

NAMIDDAG
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DINSDAG

3

MEI

VOORMIDDAG

• gymnastiek

• erop of eronder (kaartspel)

• zoek de verschillen op de foto

• Kim bakt een appeltaart voor bij de koffie

• uno (kaartspel)

• gezelschapsspel met Isabel (raden)

• SWINGO (bingo thema muziek)

• ganzenbord

• rood wint (kansspel)

NAMIDDAG
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WOENSDAG

4

MEI

VOORMIDDAG

• zoekspel met Hanne

• 1 tot 12 (dobbelspel)

• toren van pisa en jenga

• fit en gezond bewegen

• ik ga op reis en neem mee

• DESSERT: glaasje advocaat

• BINGO

• West-Vlaamse dialecten

• kaartenquiz

NAMIDDAG
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DONDERDAG

5

MEI

VOORMIDDAG

• kruiswoordpuzzels

• sudoku's

• triominos (combinatiespel)

• BAk: broodpudding

• alles over kruiden met Myriam

• rummicub

• puzzelen

• handwerk meT Ine

• rad van fortuin (woordspel)

• hand en nagelverzorging

NAMIDDAG



21

VRIJDAG

6

MEI

VOORMIDDAG

• paardjesspel (mens erger je niet)

• woordslang met Isabel

• time's up (raden)

• zoogdierenquiz

• pietjesbak (dobbelspel)

NAMIDDAG

SUIKERFEEST

kofietafel met Turkse

hapjes
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Prettig weekend!
Prettig weekend!
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• gymnastiek met Katia

• Myriam bakt een frangipannetaart voor bij de koffie

• OP REIS DOOR EUROPA MET INE EN CHARLOTTE

MAANDAG

9

MEI

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

Optreden Isabelle et les jean
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DINSDAG

10

MEI

VOORMIDDAG

• vragenspel met Charlotte (mumbo jumbo)

• woordsnack met Melissa

• lotto (soort bingo)

• piekezot jagen (kaartspel)

NAMIDDAG

Terug naar de jaren 50 en 60
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WOENSDAG

11

MEI

VOORMIDDAG

• gymnastiek

• pechvogel (dobbelspel)

• leg er eentje op (soort bingospel)

• Charlotte maakt een rolbiscuit voor bij de koffie

• hoger lager

• waar of niet waar

• taalspelen

• Tv optreden André Rieu

NAMIDDAG
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DONDERDAG

12

MEI

VOORMIDDAG

• woordzoekers

• SWINGO de jaren 60-70-80 (bingo thema muziek)

• boggle (woordspel)

• we maken verse aspergesoep

• spreekwoorden en gezegden

• pim pam picto (fotozoekspel)

• spectrangle (combinatiespel)

• de premiejagers

• DESSERT: vanillepudding

NAMIDDAG
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VRIJDAG

13

MEI

VOORMIDDAG

• pim pam pet (woordspel)

• lama (kaartspel)

• Melissa bakt een karnemelkcake voor bij de koffie

• in 5 seconden

• gymnastiek

• domino

• yahtzee (dobbelspel)

• BINGO

• relaxatie: gezichtsverzorging

• quiz over Roeselare

NAMIDDAG
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We wensen jullie een
We wensen jullie een

prettig weekend!
prettig weekend!
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MAANDAG

16

MEI

VOORMIDDAG

• zeg het in 5 woorden

• leg er eentje op

• werelddierendag met Ine Charlotte

• Myriam maakt komkommersoep met kruidenkaas

• puzzelen met Lien

• BINGO

• bewegingsactiviteit met Myriam

• we maken verse croque monsieurs met gerookte zalm

NAMIDDAG

Prettig weekend!
Prettig weekend!
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DINSDAG

17

MEI

VOORMIDDAG

• woordspel met Isabel

• gymnastiek met Ine

• vroeger of later

• we bakken een verse carré confituur voor bij de koffie

• twee dieren in één (fotospel)

• gezelschapsspel

• rad van fortuin

• bekende Vlamingen

• fotoreportage activiteiten in het pluk-de-dagcentrum

NAMIDDAG
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WOENSDAG

18

MEI

VOORMIDDAG

• Hanne maakt verse champignonsoep

• memory duo's

• tricky (dobbelspel)

• kruiswoordraadsels

• een kwestie van weten (quizspel)

• senzo (kleur en vormenspel)

• DESSERT: mini pizza's

• muzikale pak met Hanne en Charlotte

NAMIDDAG
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DONDERDAG

19

MEI

VOORMIDDAG

• Lien bakt een ananascake

• gymnastiek

• beroepenspel

• rood wint (kansspel)

• in 5 seconden

NAMIDDAG

De grote
volksquiz
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VRIJDAG

20

MEI

VOORMIDDAG

• qwirkle (kleur en vormenspel)

• Melissa maakt smeerkaassoep

• SWINGO (bingo thema muziek)

• 21 en (kaartspel)

• DESSERT: chocomousse

• lingo (woordspel)

• fit en gezond bewegen met Lien

• SJOELBAK

• uno (kaartspel)

NAMIDDAG
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Prettig weekend!
Prettig weekend!
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MAANDAG

23

MEI

VOORMIDDAG

• kansspel (kleurenkubus)

• crux 25 (kleurenspel)

• pietjesbak

• gymnastiek

• BINGO

• gezelschapsspel met Lien (carcasonne)

• zeg geen nee en geen ja

• mens erger je niet

• de tijd van toen met Myriam

• pictionary (tekenen en raden)

NAMIDDAG
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DINSDAG

24

MEI

VOORMIDDAG

• gezelschapsspel met Charlotte

• hoger lager

• woordzoekers

• kruiswoordraadsels

• BINGO

• we bakken verse pannenkoeken

• wii fit met Charlotte en Melissa

• relaxatie: hand en nagelverzorging

NAMIDDAG
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WOENSDAG

25

MEI

VOORMIDDAG

• 7 aanleggen (kaartspel)

• bingo 60-70-80

• rad van fortuin

• sjoelbak

• kegelspel

NAMIDDAG

LENTE

QUIZ
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Donderdag 26 mei

Donderdag 26 mei

O.L.H. Hemelvaart

O.L.H. Hemelvaart

DVC Gesloten
DVC Gesloten
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Vrijdag 27 mei
Vrijdag 27 mei

Brugdag
Brugdag

DVC Gesloten
DVC Gesloten



40

We wensen jullie eenWe wensen jullie een
ijn weekend!ijn weekend!
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MAANDAG

30

MEI

VOORMIDDAG

• zoek de verschillen op de foto

• we maken verse courgettesoep

• GROTE WAAR OF NIET WAAR MET MYRIAM EN KIM

• rood wint (kansspel)

• algemene quiz met Myriam

• West-Vlaamse dialecten

• MUZIKAAL PAK MET INE EN ISABEL

NAMIDDAG
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DINSDAG

31

MEI

VOORMIDDAG

• piekezot jagen (kaartspel)

• vogelpiek

• Melissa maakt een speculoostiramisu voor bij de koffie

• rad van fortuin

• leg er eentje op (soort bingospel)

• DESSERT: wraps

• wat weet je over...

• 1000 vragen en antwoorden (quizspel)

• rummicub

• huishoudelijke activiteit

NAMIDDAG
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We wensen alleWe wensen alle

mama's een ijnemama's een ijne

moederdag!moederdag!
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Vacatures bij MotenaVacatures bij Motena

- Ondersteunende diensten

° gebouwenbeheerder

° HR directeur

° projectleider ICT

- WZC De zilverberg

° zorgkundige

° verpleegkundige

- Pluk-de-dagcentrum

Sint-Henricus
° ergotherapeut

- WZC Ter Berken

° zorgkundige

- WZC Sint-Henricus

° verpleegkundige

° ergotherapeut

- WZC De Waterdam

° zorgkundige

° verpleegkundige

- Kotee

° poetshulp

° hulpkok

° thuiszorgkundige

° administratief medewerker

(binnenkort)

° 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


