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GOED NIEUWS!  
We kunnen samen KERST  

vieren thuis met een lekker  
geleverd diner en  
niet alleen maar 
 het mag zélfs 
met twee...  

 



         
Beste bezoekers,  

vrijwilligers,  
buurtbewoners en sympathisanten 

 
 
 

Nóg méér dan de voorbije maanden zullen we elkaar de komende           
weken nodig hebben.  

Het is voor velen onder ons een moeilijke tijd. Voor mensen die alleen zijn, 
wordt dit écht onderschat!   

 
Niet tegenstaande de piek van deze 2de corona-golf net achter de rug is,    

moeten we nog steeds erg allert en voorzichtig blijven.   
 

Voor elkaar zorgen is, hoe vreemd het ook mag zijn, wil zeggen:  
wegblijven van elkaar! Moeilijk te begrijpen! Niet?  

Maar voor diegenen die ondertussen getroffen werden door het virus en 
herstellende zijn, klinkt dit allemaal niet zo vreemd.  

We moeten volhouden! Samen komen we er wel. 
 
 
 
 
 
 
 

De lokale dienstencentra mogen nog steeds geen mensen samenbrengen, 
waardoor ons jaarlijks KERSTFEEST er helemaal anders zal uit zien. 

Hoe we vanuit ons ‘kot’ toch samen KERST kunnen vieren,lezen jullie verder 
in deze nieuwsbrief.   

  
 

Onze jaarlijkse KERSTMARKT hebben we omgetoverd tot een ‘veilig 
Kerstshoppen in het LDC ‘op afspraak’. Eén voor één...  

Zowel de vele wenskaartjes, verse kerstrozen, de ‘corona-mutsen’, de vele 
sjaals, zelfgemaakte kaarsen, advocaat, zakdoekdoosjes,….waar vóór en 

vooral tijdens de lock-down hard aan gewerkt werd, kunnen verkocht wor-
den als fijne kerst of bedankingscadootjes… 

 
Het bestuur van vzw ADO Icarus, de directie, medewerkers en al hun 

vrijwilligers wensen jullie een ‘HOOPVOLLE’ eindejaarsperiode!  
 

Laat ons vooral terugblikken op de geringe maar mooie momenten van 2020 
De fijne burgerinitiatieven die ontstaan zijn mogen we niet vergeten! Denk 

vooral ook al even na wat we in 2021 samen willen realiseren…. 
 
 

Véél leesplezier  
 



 
KERST SAMEN vieren vanuit ons eigen ‘KOT’ ??? 

 
Op zaterdag 26 DECEMBER leveren we in de voormiddag het 

kerstdiner (tussen 9u en 12u30)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wortelsoep met vleugje ‘Honing’ 
Wildpaté met uien-confituur 

Gevulde kalkoen-roulade met druivensaus en  
4-groentenpuré 
Feestelijk gebak 

Geleverd door de kerstman!  
 

Prijs 15 euro! 
 

Te bestellen vóór 22/12 op 0470 90 04 04 
(iedereen krijgt bij levering een factuurtje) 

 
Als we dan allemaal samen aan de tafel gaan om 13u! 

Kerstmuziek opzetten en beseffen dat iedereen nu samen aan   
tafel zit….dat geeft toch een beetje dat gevoel van ‘verbonden’ 

zijn.  
 

Mensen die alleen zijn …. kunnen alvast al even opzoek naar    
gezelschap aan tafel. Het mag met 2!  

Maar houd het veilig!   
TIPS: 

*Dek de 2 ‘korte kanten’ van de tafel  
(dan zit je veilig en kan je in het midden versiering zetten) 

*Zorg voor handgel en mondmasker voor onderweg 
*Kus elkaar niet, knuffel niet en geef geen handen 

*Zet wat mooie muziek op en geniet, geniet vooral van het samen-
zijn en het lekkere eten... 

 
Zie je wel! De kerstman en het team ADO Icarus zijn jullie niet 

vergeten... 



 
Veilig KERST-SHOPPEN   

  
 

In een sfeervol kader!  
Natuurlijk ...op afspraak/en 

alleen… 
(incl. babbeltje met Conny, Kris 

of Arlo)  
 

 

Kleine geschenkjes voor familie vrienden of misschien   
de buren die je bijstonden de voorbije (huidige) periode…. 

Reserveer snel een moment in het LDC voor een gezellig 
samenzijn gedurende maximaal 1 uurtje! 0471 200 131 

Ondertussen kan/mag je kadootjes kopen….. 
Voor minder mobiele mensen kan de bus van de  

vriendenkring ingezet worden. Vooral op maandagen, 
woensdagen, zaterdag en zondag!   

  
Van wanneer tot wanneer: 

 
Maandag 14/12 tussen 9u en 17u 
Dinsdag 15/12 tussen 9u en 19u 

Woensdag 16/12 tussen 12u en 17u  
Donderdag 17/12 tussen 12u en 17u 

Vrijdag 18/12 tussen 12u en 19u 
Zaterdag 19/12 tussen 12u en 17u 

Zondag 20/12 tussen 9u en 17u 
Maandag 21/12 tussen 12u en 17u 
Dinsdag 22/12 tussen 9u en 17u 

Woensdag 23/12 tussen 12u en 17u  
Donderdag 24/12 tussen 12u en 17u 

Zondag 27/12 tussen 9u en 17u 
 

Verse Kerstrozen komen binnen op 14/12  
(onder voorbehoud)   

 
Verder zijn er de jaarlijkse kaarsen, sjaals en mutsen, 
zakdoekdoosjes, advocaat, kaarten en boekjes, … 

 
Tot snel... 



Ben je afhankelijk van handicapspecifieke ondersteuning van ADO Icarus  
of ben je RTH cliënt, dan staan Kris Laenens, onze maatschappelijk werker  

en Arlo (student maatschappelijk werk) voor je klaar.  
 

 Info? 0478/77 15 23 
 

Het activiteitencentrum ‘De Zonnebloem’ voor 
personen met een beperking blijft net zoals het 

Lokaal dienstencentrum mensen ondersteunen in één op één contacten.    
Aarzel niet om een afspraak te maken… 

 
 

Wist je dat… 
...de pedicure Patricia terug opgestart is 0477/88 39 06 

...dat je gemakkelijk een uurtje gezelschap kan reserveren in 
het LDC op ! 0471 200 131 

... dat je beroep kan doen op onze mini-bus 
...we nog steeds maaltijden aan huis brengen op woe/zaterdag 
...wie graag leest of puzzelt ons een seintje mag geven, dan le-

veren we dit thuis!  

OPROEP 
DMC-garen (alle kleuren), breiwol, legpuzzels, kaarsresten, 

pringels (chipsdozen), muziek CD’S, spelletjes,...  
Hiermee proberen we héél veel mensen wat afleiding te 

bezorgen de komende donkere dagen! Bedankt om eens op 
de zolder of de kelder te kruipen. 

Bedankt voor jullie steun!   



LDC ADO Icarus is een deelwerking van:  
ADO Icarus vzw 

Kempische Steenweg 293/8, 3500 Hasselt 
Ondernemingsnummer 0443.468.459 

RPR Antwerpen afdeling Hasselt 
info@ado-icarus.be 

        www.ado-icarus.be 

Terzake  
 

LDC ADO Icarus en Terzake gingen een hele dag samen op stap!  

Van maandag tot en met vrijdag brengt Terzake duiding bij het 
nieuws van de dag. Voor de kijker die beter wil begrijpen, kaderen An-
nelies Beck en Kathleen Cools de actualiteit aan de hand van kritische 
en verhelderende interviews! Donderdag 26 november trok onze cen-
trumverantwoordelijke Conny met Stein en Bjorn (2 journalisten) van 

Terzake doorheen Neder Over Heembeek. 
Volg vanaf 10 december elke werkdag van 20u tot 20u35 op VRT/

Canvas en zorg dat je onze reportage niet mist! Een juiste datum kon 
men bij het schrijven van deze nieuwsbrief niet geven maar wel een 

richting (tussen 10 december en 31/12). 
Onderwerp: De impact van Covid-19 op thuiswonende ouderen en   

mensen met zorgondersteuning! Je kijkt toch mee?  
Alvast een pluim voor de vele eerlijke / ontroerende getuigenissen.  

  

Voor wie de gratis krant Bruzz niet in de bus krijgt,  
wij knipten er een bijzonder artikel uit!    

mailto:info@ado-icarus.be
http://www.ado-icarus.be


We durven toch een beetje vooruit te blikken  
(onder voorbehoud) 

 
Na een moeilijke, lange en onzeker tijd koos het LDC ADO Icarus ism 
met hun activiteitencentrum voor personen met een beperking,   
De Zonnebloem om het jaar 2021 te starten met een gedichtententoon-
stelling.  
 
De tentoonstelling loopt van 20/1 tot 19/2 en is van maandag tot vrijdag 
tussen 10u en 17u te bewonderen.    
 

Tentoonstelling genaamd: ONTDOOID 
Op 3 december 2016 lanceerde VFG vzw de dichtbundel Ontdooid naar aanleiding 
van de internationale dag van personen met een handicap. 
 
Schrijver Mustafa Kör nam het peterschap van de Ontdooid-campagne op zich. 
Samen met kunstenaar Ivo Konings en stadsdichter David Troch begeleidde hij 25 
dichters in spe bij het schrijven van hun ultieme gedicht over leven met een be-
perking. Ontdooid is mooie mix geworden van pakkende gedichten waarvan VFG 
een aantal selecteerde voor haar reizende tentoonstelling die gratis kan aange-
vraagd worden. 
 
‘Gedichten die aanklagen, ontroeren, in perspectief plaatsen en ook doen lachen, 
mag ik hopen. Hoe dan ook, het is een ruiker vol speciale bloemen wiens olfactori-
sche extases u naar hartenlust mag proeven.’ (voorwoord Mustafa Kör uit de 
dichtbundel ’Ontdooid, onbeperkte poëzie). 
 
Om in het thema te blijven plannen we ook: 
 

Work-shop: Iedereen kan schrijven! (CORONAPROOF) 
 

Donderdag 4 februari 2021 van 14u tot 17u (max 10 deelnemers)  
Gratis (Inschrijven verplicht via 0471/ 200 131 LDC ADO Icarus) 
Voorrang voor gebruikers van het activiteitencentrum De Zonnebloem!    
Heb je zin om te schrijven en weet je niet goed waarover? Of wil je pittiger 
schrijven? 
In deze workshop leer je hoe je je zintuigen kan inzetten om tot een mooier 
resultaat te komen in je brief, gedicht of verhaal. 
 

Gedichtennamiddag (CORONAPROOF)  
We maken tijd, tijd om naar elkaar te luisteren…   

 
Donderdag 11 februari 2021 van 14u tot 17u.  
Gratis (Inschrijven verplicht via 0471/ 200 131 LDC ADO Icarus) 
Kom in een rustig kader (CORONAPROOF) luisteren en mee genieten van  
gedichten van vroeger én nu!  
Heb je zelf een mooi gedicht, lever het ons aan of maak een afspraak met 
Conny om de mogelijkheden te bekijken om dit zelf te komen ‘voordragen’.    
 
Deze activiteiten zijn een samenwerking met VFG, Inktvis, Creatief 
Schrijven en Literatuur Vlaanderen.  
 



   

   

   

   

   

   

'Uit Sympathie' 

Bert Anciaux 

 

Onze sponsors 

Bedankt voor jullie steun! 

Bedankt iedereen...  


