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Deze herfst verwelkomen we twee

nieuwe chauffeurs. 's Morgens

verwelkomt Sharon jullie met de glimlach,

terwijl s'avonds Geert jullie dag afsluit.

We zijn blij dat zij het team van de

chauffeurs de komende periode zullen

versterken.

Hier nog enkele belangrijke herfstdata die

ik graag met jullie deel:

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

dagdagteam!team!

Woordje directeurWoordje directeur

'Wacht niet op'Wacht niet op
een ster, ookeen ster, ook

bij een vallendbij een vallend
blaadje magblaadje mag
je een wensje een wens

doen.'doen.'

Allerheiligen. Op deze dag

herdenken wij onze overleden

dierbaren. Het Pluk-De-Dagcentrum

is gesloten.

Wapenstilstand. Op 12 november

verwelkomen we jullie graag terug.

Op 15 november start de

ouderenweekouderenweek. We combineren

dit met de week van de smaak en

zullen jullie smaakpapillen

prikkelen met heel wat lekkers.

Fasten your seatbelt!

Op 16 november maken we in

het dagcentrum een reis rond de

wereld.
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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

2 november 1939

6464 8 november 1957

8585
Feys AndreaFeys Andrea

8 november 1936

Vanclooster GuidoVanclooster Guido
8282

Parein ChrisjeParein Chrisje

10 november 1951

Vanneste LutVanneste Lut
7070

12 november 1925

Cambier RolandCambier Roland
9696

16 november 1945

Thieren RitaThieren Rita7676
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21 november 1938

7878 25 november 1943

9191
Spillebeen LucienSpillebeen Lucien

24 november 1930

Bruneel EugeenBruneel Eugeen
8383

Cardoen MagdaCardoen Magda

28 november 1931

Decruy AntoinetteDecruy Antoinette
9090

30 november 1933

Sambaer JosephSambaer Joseph
8888
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Train je brainTrain je brain

Woordzoeker: BoomsoortenWoordzoeker: Boomsoorten
Met dank aan Etienne Vanderschaeghe voor

het opmaken van deze woordzoeker!



9

Van welke boom is dit blad?Van welke boom is dit blad?

1.1.

2.2.

3.3.
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Antwoorden train je brainAntwoorden train je brain

Van welke boom is dit blad?Van welke boom is dit blad?

WoordzoekerWoordzoeker

1. Eikenboom1. Eikenboom

2. Esdoorn2. Esdoorn

3. Lindeboom3. Lindeboom
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LekkerbekLekkerbek

1. Klop de boter en suiker romig. Voeg de Griekse yoghurt,

citroenrasp en citroensap toe en mix tot egaal beslag.

2.Voeg daarna de eieren stuk per stuk toe.

3.Voeg nu ook het zelfrijzende bloem toe en meng tot een

mooi glad beslag.

4.Bekleed een cakevorm met bakpapier en bak doe het deeg

in de vorm.

5.Bak de cake 55 à 60 minuten in een voorverwarmde oven

op 170°C.

• 220g ongezouten boter

• 200g suiker

• 100g Griekse yoghurt

• rasp en sap van 1 citroen

• 4 eieren

• 275g zelfrijzende bloem

Bereiding:Bereiding:

SSmakelijk!makelijk!

- Citroencake-- Citroencake-

Ingrediënten:Ingrediënten:
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Ludo ChielenLudo Chielen

Onze bezoekers kunnen iedere eerste maandag van de maand weer

genieten van een zang en dansnamiddag met Ludo Chielens.
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Binnen de minuutBinnen de minuut

Het beloofde een spannende

namiddag te worden! Tijdens onze

binnen de minuut gingen onze

bezoekers vol voor de overwinning! Dit

onder de deskundige begeleiding van

Charlotte en Lien! We zorgden voor een

leuke afwisseling tussen sport, spel en

algemene kennis.
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Kofietafel van vroegerKofietafel van vroeger

Die goede oude tijd van toen! Genieten van goed gezelschap met een

lekker kopje kofie en heerlijk dessertbordje. Een dikke merci aan onze

collega Lieve (ondertussen volop aan het genieten van haar welverdiend

pensioen) die verse pannenkoeken kwam bakken voor onze bezoekers!
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"Bewaar elk mooi

moment, zoals een

hoofdstuk in een

boek. Je kunt dan,

als je nostalgisch

bent, even bij

vroeger op bezoek".

(Martin Gijzemijter)
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Sfeerfoto'sSfeerfoto's



17

Activite
iten

plann
ing
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Maandag 1 november
Allerheiligen
Dvc gesloten
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VOORMIDDAG

• anagrammen (woordspel)

• gymnastiek

• hoger lager

• fruit en groenten bingo

• zoek de verschillen

• wie, wat, waar ben ik?

• rummicub

• boggle (woordspel)

• DESSERT: brushetta

• sjoelbak

NAMIDDAG

DINSDAG

2

NOVEMBER
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VOORMIDDAG

• BINGO

• verwenzorg

• 421 en (dobbelspel)

• we bakken een citroencake voor bij de koffie

• fit en gezond bewegen met Sandra

• pim pam pet (woordspel)

• kwartet (kaartspel)

• wat hoort bij elkaar?

• VLAAMSE KERMIS MET MYRIAM EN KATIA

NAMIDDAG

WOENSDAG

3

NOVEMBER
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VOORMIDDAG

• pictionary (tekenen en raden)

• 21 en (kaartspel)

• spectrangle (kleur en vormenspel)

• Melissa maakt verse pastinaaksoep

• brainbrekers

• waar is Carmen? (zoekspel)

• memory

• handwerk met Ine

• de gouden raad van tante Kaat

• huishoudelijke activiteit met Myriam

NAMIDDAG

DONDERDAG

4

NOVEMBER
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VOORMIDDAG

• Sandra maakt verse pompoensoep

• welke bekende Vlaming zoek ik?

• gymnastiek

• rad van fortuin

• lotto (soort bingo)

• rood wint

• DESSERT: appelflappen

• pietjesbak (dobbelen)

• West-Vlaamse dialecten

• wijsneus (gezelschapsspel)

NAMIDDAG

VRIJDAG

5

NOVEMBER
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Prettig
weekend!
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VOORMIDDAG

• senzo (kleur en vormenspel)

• gezondheidsweetjes met Min Jee

• piekenzot jagen (kaartspel)

• gymnastiek

• wat zoek ik? (omschrijvingen)

• ganzenbord

• lama (kaartspel)

• alles over valpreventie

• triominos (combinatiespel)

• juist of fout?

NAMIDDAG

MAANDAG

8

NOVEMBER
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VOORMIDDAG

• puzzelen

• jenga

• vier op een rij

• gezelschapsspel met Ine

• gymnastiek

• mumbo jumbo (quizspel)

• spreekwoorden en gezegden

• rummicub

• DESSERT: vanillepudding met speculoos

• woordspel met Melissa

NAMIDDAG

DINSDAG

9

NOVEMBER
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VOORMIDDAG

• skipbo (kaartspel)

• 1 tot 12 dobbelspel

• regenboogquiz met Isabel

• sjoelbak

• Charlotte maakt een Poolse soep

• vogelpiek

• BINGO

• uno (kaartspel)

• DESSERT: aardappelkoekjes

• naaiatelier

NAMIDDAG

WOENSDAG

10

NOVEMBER
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Donderdag 11 novemberDonderdag 11 november
WapenstilstandWapenstilstand
Dvc geslotenDvc gesloten



28

VOORMIDDAG

• zoek de verschillen

• gymnastiek

• creatief rond kerstdecoratie

• SWINGO (muziek bingo)

• hand en nagelverzorging

• domino

• waar of niet waar

• kegelen met Charlotte

• gezelschapsspel met Kim (geen nee en geen ja)

• fit en gezond bewegen met Isabel

NAMIDDAG

VRIJDAG

12

NOVEMBER
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PPrettig weekend!rettig weekend!
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GroentenGroenten enen fruitquizfruitquiz

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

MAANDAG

15

NOVEMBER

Zang en dansZang en dans
namiddagnamiddag

met Ludo Chielens
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VOORMIDDAG

• bekende Vlamingen

• ik ga op reis en neem mee

• pim pam picto (fotozoekspel)

• woordzoekers

• Ine maakt verse Braziliaanse soep

NAMIDDAG

DINSDAG

16

NOVEMBER

de wereldde wereldReisReis rondrond
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VOORMIDDAG

• zot van Vlaanderen (quizspel)

• Lien maakt verse knolseldersoep

• kruiswoordpuzzels

• gymnastiek

• uno (kaartspel)

• creatief rond kerstdecoratie

• BINGO

• hand en nagelverzorging

• huishoudelijke activiteit met Kim

NAMIDDAG

WOENSDAG

17

NOVEMBER
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VOORMIDDAG

• pechvogel (dobbelspel)

• dierenplezier met Charlotte

• abc spel (woordspel)

• naaiatelier

• leg er eentje op (soort bingo)

• sjoelbak

• foto puzzels met LIen

• handwerk

• spreekwoorden

• WII FIT MET ISABEL EN KIM

NAMIDDAG

DONDERDAG

18

NOVEMBER
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VOORMIDDAG

• gymnastiek

• regenwormen (dobbelspel)

• denksport met Melissa

• toren van pisa

• zoek de verschillen

• tik tak boem (gezelschapsspel)

• rad van fortuin

• MUZIKAAL PAK MET MELISSA EN SANDRA

• zonnespel

• hand en nagelverzorging

NAMIDDAG

VRIJDAG

19

NOVEMBER
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PPrettig weekend!rettig weekend!
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VOORMIDDAG

• hoger lager met Charlotte

• gymnastiek

• woordzoekers

• BAK: kriekengebak

• lama (kaartspel)

• senzo (kleur en vormenspel)

• sjoelbak

• een kwestie van weten (quiz)

NAMIDDAG

MAANDAG

22

NOVEMBER
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VOORMIDDAG

• tv quiz met Charlotte

• creatief rond kerstdecoratie

• swingo (bingo thema muziek)

• hand en nagelverzorging

• bewegingsactiviteit met Sandra

• rood wint (kansspel)

• alles over muziek met Min Jee

• denksport

• 7 aanleggen (kaartspel)

NAMIDDAG

DINSDAG

23

NOVEMBER
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VOORMIDDAG

• waar is Carmen? (zoekspel)

• Lien bakt een appeltaart voor bij de koffie

• gymnastiek

• bekende tv gezichten

• moppen van Basiel

• creatief rond kerstdecoratie

• BINGO

• yathzee (dobbelspel)

• sprookjesquiz

• relaxatie

NAMIDDAG

WOENSDAG

24

NOVEMBER
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VOORMIDDAG

• vogelpiek

• qwirkle (kleur en vormenspel)

• gymnastiek

• Katia maakt verse venkelsoep met zalm

• memory thema voorwerpen

NAMIDDAG

DONDERDAG

25

NOVEMBER

Thanksgiving dinnerThanksgiving dinner
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VOORMIDDAG

• letterdief (woorden zoeken)

• gymnastiek

• zoek de verschillen

• Myriam maakt verse tomatensoep met balletjes

• woordspelen met LIen

• letterbingo

• blokken quiz

• meezingers van vroeger

• piekenzot jagen (kaartspel)

• zoekspel met Lien

NAMIDDAG

VRIJDAG

26

NOVEMBER
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We wensen jullie een mooi weekendWe wensen jullie een mooi weekend



42

VOORMIDDAG

• leg er eentje op (soort bingo)

• koppelwoorden

• de premiejagers (kwisspel)

• Myriam maakt verse courgettesoep

• Lien bakt verse poffertjes

• zonnespel met Charlotte

• gymnastiek met Ine

• puzzelen

• woordzoekers

NAMIDDAG

MAANDAG

29

NOVEMBER



43

VOORMIDDAG

• sjoelbak

• Min Jee maakt verse preisoep met brie

• gymnastiek

• pim pam picto (fotozoekspel)

• wat zoek ik? (omschrijvingen)

NAMIDDAG

DINSDAG

30

NOVEMBER

MuzikaleMuzikale

ShowShow
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De herfst is eenDe herfst is een
tweede lentetweede lente

waarbij elk blad eenwaarbij elk blad een
bloem wordt.bloem wordt.
- albert camu- albert camus-s-
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Woonassistentielat te huurWoonassistentielat te huur

RumbekeRumbeke

- naast het WZC Sint-Henricus, Sint-Rochusstraat 10

- zorgverlening ism WZC Sint-Henricus

- verpleegkundige permanentie 7d/7d en 24u/24u

- verpleegkundige crisis - en overbruggingszorg

- woonassistentie en faciliteiten in het WZC

- technische assistentie

- extra dienstenpakket Motena op maat mogelijk

- garages in opbouw

- met terras/balkon

- zelfstandig wonen op ca 66m2

- verhuur tegen dagprijs

Info: contact@eigendome.be - tel. 0477/ 41 25 18

Of bij woonassistente nele.depuydt@motena.be tel. 051/ 24 11 01
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Vacatures bij MotenaVacatures bij Motena

- Therapeutisch zorgpunt

° psychotherapeut

- WZC De zilverberg

° zorgkundige

° verpleegkundige

- WZC Ter Berken

° zorgkundige

° nachtzorgkundige

- WZC Sint-Henricus

° kok

° zorgkundige

- WZC De Waterdam

° zorgkundige

° verpleegkundige

- Kotee

° poetshulp

° thuisverpleegkundige

° thuiszorgkundige (weekend)

° technisch medewerker klusdienst

°vrijwilliger bar

- KIDZ louis

° kinderbegeleider

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

JULIEJULIE

ChauffeurChauffeur

JULIEJULIE

ChauffeurChauffeur

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


