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Doe iets geks, denk iets moois 

en zeg iets liefs

dan heeft elke dag iets positiefs

beste wensen voor 2021

Groetjes Dorine

Een lieve groet, een klein gebaar.Mooie wensen voor het nieuwe jaar.Met goede gezondheid en veel gelukkan het nieuwe jaar niet meer stuk!Caroline

“We zwaaien het bizarre jaar 2020 uit!
Ik wens jullie een goede gezondheid, veel warme momenten en geluk toe.

Samen staan we sterk en zullen we er een fantastisch 2021 van maken, met in het
bijzonder veel zorgzaamheid voor elkaar, een luisterend oor en een helpende hand. 

We gaan ervoor!
Vele warme groetjes, 

Stefanie “

2020 zal onderaan ons lijstje van topjaren belanden, daarom

wens ik je voor 2021 minder van teen en meer van tander! Minder maskers voor je smoel, zo zien we  meer
glimlachen voor een goed gevoel

Minder virologen zodat we opnieuw meer vanalles mogenMinder in ons kot en meer op schok
Minder (of nog beter geen) virussen maar meerknuffels en kussen

Minder dienstencentra met lege zalen maar meervolk alle dagen
Minder Coronajaar en meer GELUKKIG NIEUWJAAR!Stijn

Warme wensen voor een goede gezondheid,
een alleszeggende knipoog
en wie weet voor later...
een stevige handdruk, 

een deugddoende omhelzing
Katrien

Strooi confetti d
oor je hoofd

en gooi glitters 
in de lucht

wens je allermooiste w
ensen 

stuur je zorgen op de vlucht

spaar fijne momenten

en schenk bubbels in je glas

ik wens je ee
n fijn nieuwjaar

beter d
an het dit jaar was!

Liefs S
ofie

Als je eenzaam bent, wens ik je liefde.
Als je je verdrietig voelt, wens ik je vreugde

Als je bezorgd bent, wens ik je rust
Als je je leeg voelt, wens ik je hoop.

Een normaal 2021, wens ik je het meest van al!
Liefs Emmy

Lach-Geniet-Bewonder & Verwonder!
Liefs Nathalie

"Mijn wens voor 2021
Afstand wordt weer dichtbij

Alleen wordt weer samen
Onzekerheid wordt weer geluk"

Beste wensen voor het nieuwe jaar 
en vooral een goede gezondheid!

Leen

Alweer een nieuw jaar!
Valt het mee of wordt het zwaar?

Een vrolijk en gelukkig jaar,
zonder zorgen weliswaar,

dat wensen we elkaar.
Het wordt een nieuw begin,
we vliegen er weer eens in!

Met nieuwe moed,
met geluk en voorspoed,

gezond en vrolijk,
zien we 2021 tegemoet!

Liefs Monique

2021Hopelijk een jaar volkoffieklets met koekskes!
Voor iedereen een goed,beter, best nieuwjaar.Carmen

Ik wens iedereen het allerbeste voor 2021.Moge het een jaar zijn waar we weer samen kunnen zijn & allen gezond mogen blijven.Sanne



De tea-roomnamiddag 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 
tea-roomnamiddag naar je toe.

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

Natuurlijk geen tea-room 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 ‘tea-room 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!

                                                     

Tea-room aan huis

Info & reservaties via 051 27 27 10 of         
dctenelsberge@motena.be 2
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14 januari

21 januari 28 januari

7 januari
Bresiliennetaart Berlijnse bol

Fruittaartje Eclair

Bestel je taartje
voor dinsdag, dan

geniet je er op
donderdag van!

051 27 27 10



FEBRUARIFEBRUARIFEBRUARI
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Bestel je taartje
voor dinsdag, dan

geniet je er op
donderdag van!

051 27 27 10

11 februari

18 februari 25 februari

4 februari
Aardbeientaartje Valentijntaartje

Flantaartje Sachertaart



Knutselwerk 1 

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

Prijs: 2.50 euro 

Werkwijze en benodigdheden kan je vinden in ons
knutselpakket!
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Sleutelhanger met uil 

Je kan het pakketje komen ophalen in

Ten Elsberge, in 3DC 

of we brengen het bij je thuis.

Mandellaan 101 

8800 Roeselare

Schierveldestraat 89

8800 Roeselare
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Ingrediënten
2 rollen bladerdeeg 
15 gr boter (op kamertemperatuur)
3 eieren
1 eidooier
150 gr suiker
150 gr amandelpoeder
1 flesje amandelaroma
1 koffieboon

Rol 1 rol bladerdeeg uit en snij er een cirkel uit die iets kleiner is dan de
taartvorm.
 Steek met een stervormig uitsteekvormpje sterretjes uit de rest van het deeg.
 Klop de eidooier los met 1 eetl. water.
 Verwarm de oven voor op 200 °C.

1 Meng het amandelpoeder met de suiker, de boter en het amandelaroma.
2 Klop de eieren één voor één onder het amandelmengsel.
3 Rol het andere vel bladerdeeg op het bakpapier uit in de taartvorm. Prik enkele
keren met een vork in het deeg.
4 Giet het amandelmengsel in de taartvorm en duw er de koffieboon in.
5 Bestrijk de randen van het deeg met wat losgeklopte eidooier.
6 Leg de kleinere bladerdeegcirkel op de taart en bedek met de sterretjes. Bestrijk
alles met losgeklopte eidooier.
7 Maak de taart dicht door alle randen goed tegen elkaar te drukken. Prik in het
midden een gaatje.
8 Zet 20 min. in de voorverwarmde oven, verlaag de temperatuur naar 175 °C en
laat nog 20 à 25 min. bakken.

Recept 
Driekoningentaart

Hoe begin je eraan? 
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Puzzel - time! 
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Laat de was en de olie zachten in een kleine kom au bain-marie
opwarmen totdat de was gesmolten is.
Zet van het vuur af, doe er honing bij onder voortdurend roeren
totdat het mengsel bijna koud is.
Roer goed door en giet in een schoongemaakt klein potje of leeg
buisje van lippenbalsem.

Natuurlijke

schoonheidsproduct maken:

LIPPENBALSEM

Ingrediënten

Hoe begin je eraan? 

7 tl amandelolie
2 tl bijenwas
1 tl vloeibare
honing

9

Honing werkt ontsmettend, vochtinbregend en verzachtend en kan
daarom gebruikt worden in lippenbalsem. Bovendien helpt honing bij

het genezen van gebarsten lippen en geeft een heerlijke smaak.

De ingrediënten zijn te verkrijgen in de
meeste drogisterij!



Recept 
Witloofstamppot met ham en kaas 

Ingrediënten

Hoe begin je eraan? 

500 gr kruimige
aardappels
4 stronkjes witloof
75gr ham 
50 gr oude kaas ( geraspt)
2 theelepels peterselie 
25 gr boter
scheutje melk
1 ui

Schil de aardappelen en snijd de aardappelen in grote stukken .     
 Snijd daarna de ham in stukken 
Kook de aardappelen circa 20min in een grote pan met water 
Giet het water af en stamp de aardappelen met een klont boter,
scheutje melk en een snuf zout en peper tot puree. 
Snipper de ui 
Verwijder de bittere kern van de witloof en snijd de witlof in stukken. 
verwarm boter in de pan en bak de witloof en uit 
Na paar minuten voeg je de ham toe en meng je alles door elkaar
Zet het vuur uit 
als er nog vocht in de pan zit, kan je dit afgieten 
Meng de witloof, ham, kaas en kruiden door de aardappelpuree. 
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Beweging

Stap 1: Sta rechtop  Stap 2:  Breng de
armen gestrekt voor u 

Stap 3: Strek uw armen

 boven uw hoofd 

Stap 1:  Sta rechtop  Stap 2: Til 1 knie op  Stap 3: Til de andere knie

op en wissel af 

Oefening 1: Beweeg de armen op dezelfde wijze terug naar beginpositie 

Frequentie: 10 keer, als het lukt 2 keer per dag  

Oefening 2: Probeer afwisselend de linker- en de rechterknie te heffen tot maximaal

heuphoogte. Steun op de stoel als dit nodig is om uw balans te houden 

Frequentie: 10 keer, indien mogelijk 2 keer per dag 
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Knutselwerk 2

Werkwijze en benodigdheden 

kan je vinden in ons knutselpakket 

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

Prijs : 2.50 euro 
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Kaartje met bloem 

Je kan het pakketje komen ophalen in

Ten Elsberge, in 3DC 

of we brengen het bij je thuis.

Mandellaan 101 

8800 Roeselare

Schierveldestraat 89

8800 Roeselare



Puzzel- time! 
Rebus 

Rebus 1 

Rebus 2 
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M = J 

U - AP - NG

-L - R

Bot = W -lak - Koei



RECEPT
Stokbrood met zalm en kaas in de oven  

Ingrediënten

Hoe begin ik eraan? 

1 Bruin of wit stokbrood 
1teentje knoflook 
100 gram gerookte zalm 
100 gr zachte kruidenkaas /  plakje
jonge kaas

 

Snij het stokbrood in plakken van  ongeveer 1cm dik 

Maak het teentje knoflook schoon en wrijft dit met de

open gesneden kant over de plakken stokbrood 

Leg de oven aan en verwarm op 180°

Neem stuk kaas en snij die op gepaste maat en leg het op

het stokbrood

Doe hetzelfde met de zalm 

Steek alles in de oven en laat het verwarmen en smelten,

ongeveer 10 minuten. 
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Puzzel- time
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1. roposooHc

2. inrneneDtsemtuc

3. laarCavn

4. eorkegDinnni

5. nMkdorsame

6. ieWnkl

7. reFribau

8. ruegleeeVigdpnk

9. rKetmsust

10. mWtaer

11.nneweSeu

12. dMjatila

13. uGleihwn

14. endWlnagi

15.echnloS

16. uZnhisikee

17. ezeoBeksr

18. niitvtetiAce

19. eeBweng

20. ieaVitancc

Welke woorden staan hier door elkaar?



Mix  alle ingrediënten samen.
Breng deze pasta aan op uw gezicht en decolleté, maar zorg dat u de
mond en ogen vrij laat.
Laat dit een kwartiertje inwerken.

Natuurlijke 

schoonheidsproduct maken:

VOCHTHERSTELLEND MASKER

Ingrediënten

Hoe begin je eraan? 

Een halve banaan
1 tl olijfolie
1 tl vloeibare
honing
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Dit vochtherstellend masker met banaan is 
vooral geschikt voor een droge en gevoelige huid



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
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Bestel op het nummer 
051 27 27 10

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

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

Sint-Bernardus

Cornet

Duvel

Omer

Leffe blond

Leffe bruin

Karmeliet

Westmalle blond

Westmalle bruin 
2 kleine flesjes witte wijn

2 kleine flesjes rode wijn

2 kleine flesjes rosé wijn 

samen met een zakje chips voor € 16

Wordt  ook  thuis  geleverd19

1 grote fles witte wijn

1 grote fles rosé wijn

1 grote fles rode wijn

met een zakje  chips voor € 25



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

Heb je nood aan een babbel? 

Contacteer ons! 
Ten Elsberge   051 27 27 10

             3DC  051 80 50 50 
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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

21



Hyacinten 

Prijs? 
€ 5,-
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Bij ons te verkrijgen:

3 Bloembollen in bloempot.

BEL NAAR

051 80 50 50
Afhalen

Schierveldestraat 89

Of leveren aan huis



Heel belangrijk deze dagen! 

Hygiëne 
- was je handen regelmatig en grondig met

water een 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! 

23
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Wij zoeken onthaalvrijwilligers

Wij zoeken vrijwilligers voor ons onthaal in Ten

Elsberge.

Taken: Administratieve ondersteuning

Telefoon beantwoorden en

doorverbinden

Kopies maken

Bezoekers ontvangen

...

Wanneer?  Iedere werkdag van 8u30 tot 12u00

13u00 tot 17u00

Interesse? Meer info bij Stijn Dusselier.

stijn.dusselier@motena.be

051 27 27 10
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ICT aanbod februari 2021 

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK.

OPGELET! DIT KAN ENKEL VIA DE WEBSITE VAN CREO

(WWW.CREO.BE) 

OF VIA HET ONTHAAL VAN CREO (ARME-KLARENSTRAAT 75,

8800 ROESELARE) 

INSCHRIJVEN VIA DE DIENSTENCENTRA IS NIET MOGELIJK!
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Aanbod talen februari 2021

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK.

OPGELET! DIT KAN ENKEL VIA DE WEBSITE VAN CREO

(WWW.CREO.BE) 

OF VIA HET ONTHAAL VAN CREO (ARME-KLARENSTRAAT 75,

8800 ROESELARE) 

INSCHRIJVEN VIA DE DIENSTENCENTRA IS NIET MOGELIJK!



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

Leen en Dorine

Liefde  en

vriendschap ,

zo

vanzelfsprekend

toch  zo  bijzonder!


