
HOU HET VEILIG 

EN ONTDEK 

ONS KERSTAANBOD!

Puzzels

Boodschappen

www.dienstencentra-roeselare.be

Receptjes

Beweging

Wandelzoektocht



Beste lezer

Dank je wel om de tijd te nemen om onze Centraal te lezen. Terug
mooi in elkaar gestoken, met voor elk wat wils om je even bezig te

houden.
Ik ben mijn team dankbaar voor hun flexibiliteit in al die maanden.

Ondanks alle inspanningen van de voorbije maanden om onze
bezoekers en cursisten zo veilig mogelijk te ontvangen, staan onze

deuren terug even ‘on hold’.
Daarom willen we jullie zoveel mogelijk thuis bereiken en bevat
onze Centraal ook een aanbod waarmee JIJ anderen thuis kan

bereiken.
Door een presentje of een taartje te bestellen, door onze

 ‘ ZulleZangers’  op de Zulle te ontvangen, of misschien door je
Centraal bij iemand anders in de bus te steken om de puzzel in te

vullen omdat jij dit niet graag doet.
Heb je zelf nog een idee of wil jij ook iets betekenen op afstand,

laat het ons zeker weten op 051 27 27 10 of
dctenelsberge@motena.be

Ik kijk, samen met jullie, al uit naar volgend jaar, waarin we elkaar
hopelijk wat meer mogen ontmoeten, ook al is het nog wat op

afstand. 
Wij wensen iedereen  veel goeie moed, nieuwe dromen  voor 2021

en vooral een goede gezondheid. 

Genegen groeten
Nathalie Fieuw

Coördinator Dienstencentra

VOORWOORD
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Wil je in deze donkere dagen graag wat
kerstversiering binnen brengen?

Je kan bij ons deze kunstkerstboom (60 cm)
bestellen, in jutte zak met verlichting.

Deze wordt door ons bij jouw thuis geleverd!!!

Kostprijs: € 18
Geef ons een seintje

051/27 27 10
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DECEMBER 2020 
Maandag Dinsdag Woensdag 

Wenst u donderdag 
een croque? 

Bestel nu! 

Wenst u donderdag 
een croque?

Bestel nu!

Wenst u donderdag 
een kerstbuche?

Bestel nu!

Wenst u donderdag 
een croque?

Bestel nu!

Nieuwe week

=

Nieuw recept! 

+ wil je
bestellen? 

Kijk op pagina 7

Een leuk en

gemakkelijk

recept !

Kijk  op pagina 5 

Laten we

 knutselen! 

Wenst u donderdag 
een taartje? 

Bestel nu!

051 27 27 10

Prijs : 2 euro

051 27 27 10

Prijs: 2.50 euro

Kijk op pagina 8

Puzzel- Time

Kijk op pagina 10

Prijs : 2 euro

051 27 27 10

Prijs : 2 euro 

051 27 27 10

Prijs : 2 euro

051 27 27 10

Puzzel- Time

Kijk op pagina 14

Beweging

Leg je favoriete

 kerst cd op 

en zing of dans mee! 

Klaar voor

een 2 de 

knutselronde?

Kijk op pagina 14 

Kijk op pagina 11

Ontspanningsdag 

DECEM
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Puzzel- Time

Kijk op pagina 6

Zoete 

donderdag! 

Deze week in de kijker
Progrestaart 

Een nieuw

 recept! 

Kijk op pagina 9

Laten we een paar 
 oefeningen doen! 

Zoete 

donderdag! 

Deze week in de kijker
Kerstbuche

KERSTDAG! 
25

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Beweging! 

Kijk op pagina 12

BER 2020
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Splits de eieren.

Meng de zachte boter met de suiker en vanillesuiker. 

Voeg de eidooiers, olie en melk toe. Meng er geleidelijk de
gezeefde bloem onder en meng tot een mooi, glad beslag.

Klop het eiwit stijf en spatel het voorzichtig onder het beslag.

Laat het wafelijzer heet worden, smeer het in met wat olie en bak
de wafels goudbruin. Laat afkoelen op een taartrooster. 

Recept 

Bewaarwafels bakken 

Ingrediënten

Hoe begin je eraan? 

250 g zachte boter
250 g kristalsuiker
1 zakje vanillesuiker
3 eieren
1 koffielepel arachide-olie
150 ml melk
500 g zelfrijzende bloem

5



Puzzel - time! 
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Knutselwerk 1 
Maak zelf je kerstballen.

Wil je dit knutselpakket bestellen? 
Bel naar   051 27 27 10

Prijs : 2.50 euro 

Werkwijze en benodigdheden kan je vinden in ons
knutselpakket!

Je kan het pakketje 

komen ophalen in Ten Elsberge 

of we brengen het bij je thuis 
Mandellaan 101 
8800 Roeselare7
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Recept 
Garnalencocktail

Ingrediënten 

Hoe begin je eraan? 

8 Blaadjes kropsla

1 Klein sjalotje

300 gr Garnalen

4 Eetlepels cocktailsaus 

1 Eetlepel bieslook

2 eieren

2 tomaten

9

Pel de garnalen 

Kook de eieren niet te hard ( 7 à 8 min) koel ze af onder koud stromend water. De

dooier hoort smeulig te zijn

Spoel de salade  en gebruik voornamelijk het knapperige hart. Dit is het

smakelijkste stukje groen.

Scheur de nerf uit de salade

Breng een pot water aan de kook. Snij een kruisje in de top van elke tomaat.

Dompel ze 10 à 12 tellen onder in het kokende water.Spoel de tomaten

onmiddelijk onder koud water en pel ze. Snij elke tomaat in kwartjes en

verwijder de zaadlijsten.

Snij de gekookte eieren in kwartjes en snipper de blaadjes salade in fijne reepjes

Verdeel een citroen in gelijke partjes en maak een insnijding in het vruchtvlees.

Strooi ook een beetje grof zeezout over de eitjes.

Gebruik ouderwetse glazen of coupes om de cocktail in te serveren

Schik in elk glas een bodem van de reepjes salade en schep daarover een portie

tomatenblokjes.

Strooi hierover een royale hoeveelheid grijze garnalen, lepel er wat cocktailsaus

over .

Werk elk glas af met 2 kwartjes citroen en 2 kwartjes tomaat en bestrooi met

fijngesneden bieslook

Voor 4 personen



Puzzel - time! 
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Recept 
Karnemelkpap 

Hoe begin je eraan?

Ingrediënten 

Bruine suiker 
60 el witte rijst 
2 el bloem
2 el suiker
1 1/2 l karnemelk

Zet een steelpan op het laagste vuur. 
Giet de karnemelk in de steelpan met de suiker en de rijst 
Meng de bloem met wat karnemelk en giet het bij het geheel
Roer 10 tot 15 min. op een zacht vuurtje
Als het begint te koken, haal je de steelpan van het vuur 
Je kan het eventueel afwerken met bruine suiker

11



Bron vermelding https://www.isala.nl/patientenfolders/7424-oefeningen-in-zit/

Beweging

Stap 1: Plaats de benen
 naast elkaar 

Stap 2: Tik met je 
linkerelleboog je 
rechter knie aan

Stap 3: Tik met je 
rechterelleboog je 

linker knie aan

Stap 1: Breng je rechter
arm 

naar boven 

2
Stap 2:  Breng je linker

arm
naar boven 

Stap 1: Breng
beide voeten

naar voor ( hou je
vast aan de 

leuning van de
stoel) 

Stap 2: Breng je
linker voet 

boven je rechter
voet

Stap 3: Breng je
rechter voet 

boven je linker voet
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Knutselwerk 2

Je kan het pakketje 
komen ophalen in Ten Elsberge 
of we brengen het bij je thuis

Sneeuwschaatsen maken.

Werkwijze en benodigdheden 

kan je vinden in ons knutselpakket 

Wil je dit knutselpakket bestellen? 
Bel naar   051 27 27 10

Prijs : 2.50 euro 

Mandellaan 101 

8800 Roeselare13



Puzzel- time! 
Rebus 

Rebus 1 

Rebus 2 

Deur - ur + 

D= E

+ 

I = B

L = E 

+

V =D O = A 

+ 
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De tearoomnamiddag komt naar je toe!

Die verdomde Corona. Het is al veel te lang geleden dat we nog
eens een feestje konden organiseren. Omdat je nog steeds niet

naar het dienstencentrum kan komen brengen wij de 
tearoomnamiddag naar je toe.

Voor € 5 bestel je koffie en een stukje taart en wij brengen het
naar je thuis.

Natuurlijk geen tearoom zonder muziek! Onze eigenste, speciaal
voor deze gelegenheid opgerichte huisband, ‘De Zullezangers’
zingen enkele nummers aan je ‘zulle’. Geef je favoriete liedjes

door, dan kijken we of we dit kunnen opnemen in het repertoire. 
Je kan natuurlijk ook onze ‘tearoom aan huis’ aan iemand cadeau

doen. Bezorg ons de naam en het adres (en enkele favoriete
nummers) van de persoon die je wil verrassen, samen met € 5, en

wij doen de rest!

                                                     

Tearoom aan huis

Info & reservaties via 051 27 27 10 of         
dctenelsberge@motena.be15

De Zullezangers



Voor de mensen die graag wat in beweging blijven, maar het

beu zijn om toertjes rond hun tuin te wandelen, maakten we

drie fotozoektochten. 

Er start 1 tocht aan DC Schiervelde, en 2 tochten aan DC Ten

Elsberge. Je kan de routebeschrijving en het antwoordblad

afhalen in Ten Elsberge, tijdens  de kantooruren, voor de

luttele prijs van € 1. 

Er zijn 2 tochten die elk een afstand hebben van minder dan

5km. Er is ook één langere tocht rond Ten Elsberge.

Met een beetje geluk sleep je een mooie prijs in de wacht!

     
Antwoordblad terug binnen brengen in 

Ten Elsberge 
Mandellaan 101
8800 Roeselare

vóór 20 februari 2021

Zoektocht

Te verkrijgen om mee te nemen op
maandag & woensdag 

van 13u tot 16u30: 
Koffie € 1,5

Appelsap € 1
Koek of zakje chips € 1
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BOODSCHAPPENSERVICE

JOUWBOODSCHAPPENTHUISGEBRACHT!!!

GEEF ONS

EEN

SEINTJE

051/27 27 10

Ervaar je moeilijkheden om

boodschappen te doen?

Vaste kosten € 3,5 en 

€ 0,35 per km vanaf

dienstencentrum Ten Elsberge

17



Nog pakketjes te koop! 

Wil je een knutselpakketje bestellen van
deze leuke knutselwerkjes?

Prijs 2.50 euro

Bestel nu! 051 27 27 10

Knutselwerk nummer 1 Knutselwerk nummer 2

Je kan je pakketje komen ophalen in Ten Elsberge of 
we brengen het bij je thuis

18



Bestel op het nummer 
051 27 27 10

Koop nu een pakketje bij ons. Voor jezelf of als cadeau! 

€ 7

4 flesjes Leffe
en 1 glas
€ 9

een pakketje van 4 flesjes bier en een glas voor €7

Jupiler

Calsberg

Hoegaarden

Kriek

Palm

een pakketje van 4 flesjes bier en een glas voor €9

Lefort

Duvel

Leffe blond

Leffe bruin

Westmalle blond

Westmalle bruin 

een pakketje van 9 flesjes fruitsap

met een zakje chips €9

2 kleine flesjes witte wijn

2 kleine flesjes rode wijn

2 kleine flesjes rosé wijn 

samen met een zakje chips voor € 16

1 grote fles witte wijn

1 grote fles rosé wijn

1 grote fles rode wijn

met een zakje  chips voor € 15

8 flesjes cécémel 

en 1 tas 

€ 7

Wordt  ook  thuis  geleverd19



Wij staan klaar om te luisteren naar jouw vragen,
bezorgdheden , twijfels en angsten...

Heb je nood aan een babbel? 

Contacteer ons! 

051 27 27 10 ( Ten elsberge) 

Deze centraal werd gerealiseerd dankzij de gift
v/d Lions club Roeselare & Motena Roeselare
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We zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs voor de Minder

Mobielen Centrale. In deze vreemde tijden is het niet makkelijk

om voldoende vrijwilligers te vinden voor het vervoer van

mensen. Dit terwijl net nu heel wat mensen hulp kunnen

gebruiken.

Misschien heb je door het wegvallen van een hobby wel wat

extra tijd? Heb je een eigen wagen en zie je het zitten om

mensen te vervoeren? 

Neem dan zeker contact met Stijn Dusselier  via het nummer 

051 27 27 13 of stijn.dusselier@motena.be. 

Je ontvangt een vergoeding van € 0,33/km en je wagen

wordt omnium verzekerd. Wij zorgen ook voor

beschermingsmateriaal (ontsmetting, mondmaskers) zodat

de ritten veilig kunnen verlopen.

Gezocht! Vrijwillige chauffeurs Minder Mobielen Centrale
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Je bent zorgbehoevend of je bent beperkt mobiel? 
Dan kan je beroep doen op de sneeuwtelefoon. 

Je kan je inschrijven op de sneeuwtelefoon-lijst. 
Dan komt er telkens wanneer het sneeuwt iemand langs

om jouw stoep sneeuwvrij te maken.

Weetje: Sneeuwtelefoon

Hoe? 
Je kunt inschrijven voor de volledige winterperiode via dit formulier of via het

telefoonnummer 1788.
Wanneer het sneeuwt en je bent nog niet ingeschreven voor de volledige

winterperiode kun je bellen naar 1788.
In de loop van de dag komt iemand jouw stoep sneeuwvrij maken (een strook op

het voetpad en een pad van de voordeur naar de stoep).

Prijs? 
2 euro, rechtstreeks te betalen aan het team dat jouw stoep

sneeuwvrij maakt.
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Heel belangrijk deze dagen! 

Hygiëne 
- was je handen regelmatig en grondig met

water en zeep of ontsmet je handen 

- Moet je hoesten? doe dat in een papieren 

 zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog  

- Begroet elkaar met een zwaai of met een elleboog 

- Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je

handen 

Mondmasker 
- Draag ALTIJD je mondmasker 

waar je ook naartoe gaat! 

Afstand 
- Vermijd nauw contact 

- Houd voldoende afstand! 
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In Ten Elsberge willen we een wensenboom opzetten.
Helpen jullie ons met jullie wens voor 2021?
Kleur hem ook gerust!

Dit is mijn wens voor 2021:

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

Stuur je wens op of
stop hem in de

brievenbus



Dit is mijn wens voor 2021:

..........................................................................
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Vrijwilligers gezocht!!!

Wij zoeken vrijwilligers die 1 x per week
alleenstaande 80 plussers willen

opbellen om een babbeltje te doen.

Dit kan in onze bureau's in Ten Elsberge
of van bij je thuis. 

26
Interesse: nathalie.fieuw@motena.be



WE ZIJN ER VOOR JOU !

Dit wensen we je...
een warme plek

en mensen die je alles waard zijn...
een lied in je hart...

goedheid die beantwoord wordt...
een weg bezaaid met stil geluk...
en met fonkeling van sterren ...!

Een warme knuffel ,

Nathalie, Katrien, Stijn, Stefanie, Caroline,
Sanne, Sofie, Carmen, Monique, Emmy,

Marie en Dorine


