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Een  
nieuw jaar   

2020  
vol  

uitdagingen! 

 
 

Nieuwe openingsuren 
 

Maandag: 10u - 18u 
Dinsdag: 12u - 17u 

Woensdag: 10u - 17u 
Donderdag: 12u - 17u 

Vrijdag: 10u - 17u 
Zaterdag: 9u30 - 12u30  

 
Iedereen welkom!  

 
Lokaal Dienstencentrum  

ADO Icarus 
 

Peter Benoitplein 22  -  1120 NOH 

Onthaal 0471 200 131  
onthaal.ldc@ado-icarus.be    

www.ado-icarus.be 

mailto:onthaal.ldc@ado-icarus.be
http://www.ado-icarus.be/


         
Beste bezoeker 
Beste buur, vriend, sympathisant … 
 
Het is alsof er net een hoge snelheidstrein voorbijgeraasd is…. 
Het is stil buiten, de mensen zijn moe, bekomen nog steeds van de drukste periode 
van het jaar. Al het gescheurde inpakpapier ligt bij het ‘oud’ papier. De koelkast zit nog 
vol met restjes…  
 
...het is weer voorbij. Een nieuw jaar 2020 staat aan de deur. Het wordt een belangrijk 
jaar voor ons lokaal dienstencentrum. Het ‘nieuwe woonzorgdecreet’ gaat van start. 
We gaan andere accenten moeten leggen in onze werking. Buurtgerichte zorg komt 
nu echt op de voorgrond. Een grondige buurtanalyse zal moeten worden gemaakt. 
We vertrekken meer van de buurtnoden ipv vooropgestelde beleidsdoelstellingen. De 
buurtbewoner, de buur maar ook zijn/haar buur(t) zal nóg meer centraal staan. Sa-
men met de andere lokale partners zullen we een buurtzorgnetwerk vormen. Hand in 
hand. 
 
Niet tegenstaande wij met onze werking al een voorloper zijn wat betreft 
‘buurtgerichte zorg’ kunnen we niet wegsteken dat ook wij onze werking hebben moe-
ten ‘herdenken’. Naast onze interne werking zullen we ook meer moeten naar buiten 
komen. De buurt en haar bewoners gaan opzoeken en ontmoeten. Dit zal tijd vergen 
en een andere aanpak vragen!  
  
Onze openingsuren is het eerste wat we meer efficient hebben gemaakt. Aangezien 
velen ons centrum niet bereiken, gaan we ons zelf meer naar de buur(t) begeven. Op 
de vandaag rustigste ogenblikken (dinsdag en donderdagvoormiddag) gaan we méér 
inzetten op de buurt en de buurtanalyse!  
 
Het belangrijkste is dat we gaan proberen er voor iedereen te zijn. Onze werking 
zichtbaarder op de kaart zetten zodat mensen die ons nodig hebben ons gemak-
kelijker vinden.  
 
Buurtbabbels, dansnamiddagen, infomomenten, creamomenten, cursussen, 
bewegingsmomenten ...het zit allemaal in ons nieuw jaarprogramma. Ook nemen we  
met ons LDC het op tegen de 3 omliggende woonzorgcentra in een heuse 
‘volksspellen-wedstrijd!’.  
Het activitencentrum voor personen met een fysieke beperking zal ook mede dankzij 
de ‘goesting’ van 2 vrijwilligers verder gezet worden.  
 
De vriendenkring ADO Icarus blijft ons trouw en zal ook in 2020—samen met haar 
leden—voor de nodige steun zorgen in onze werking.   
 
Het nieuwe jaar zal te kort zijn om al onze dromen waar te maken, maar we gaan     
ervoor! Met een ploeg van 30 vrijwilligers onze vriendenkring en haar leden en een 
’warme buurt’ aan ons voeten kan dit niet meer stuk. 
 
 
Bedankt voor jullie vertrouwen!  
Veel leesplezier!         
    



 
Het lokaal dienstencentrum ADO Icarus  

 
 
 
 

 

Het lokaal dienstencentrum wil buurtbewoners zo lang mogelijk zelfstandig  
en kwaliteitsvol laten thuiswonen. Hierbij heeft het centrum extra aandacht voor  

senioren en de meest kwetsbaren onder hen. 
Het lokaal dienstencentrum vervult dit doel door informatie en advies te geven, 

ontspanning- en vormingsactiviteiten te organiseren en zorg op maat              
aan te bieden. Centrumverantwoordelijke: Conny Roekens 

 
 

RTH - werking ADO Icarus 
  
 
 
 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat in verschillende vormen waarvan ADO 
Icarus ambulante begeleiding, mobiele begeleiding en dagopvang (enkel in Brussel) 

aanbiedt. Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele gesprekken met een      
begeleider. Een gesprek duurt 1 tot 2 uur. Dit kan thuis bij de gebruiker doorgaan of 

in één van de lokalen van het LDC en kan over heel verschillende onderwerpen 
gaan. Enkele voorbeelden: de organisatie van het huishouden, het budget,             

de administratie, de werksituatie, leren zelfstandig wonen, relaties,                                       
de opvoeding van de kinderen, .... 

Voor wie: voor personen met een fysieke handicap/ of vermoeden van handicap.    
Meer info? Conny.roekens@ado-icarus.be  

 
Het activiteitencentrum ADO Icarus 

 

 

GOED NIEUWS! 
 

 Druppelsgewijs, op maat van de cliënten 
werken we aan een aangepast aanbod. In 

functie van lopende subsidieaanvragen en de 
antwoorden daarop, zullen wij deze werking 

verder uitbreiden.  
Wij zitten alvast niet stil! 

 
Wij geloven in de aanpak van onze 2 vrijwil-

ligers  binnen het activiteitencentrum.  



                          
De ploeg vrijwilligers 2020 staat voor je klaar! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Mijn naam is Arlo, ben 26 jaar jong en studeer maat-
schappelijk werk. Tot juni 2021 zal ik deel uitmaken van 
de werking ADO Icarus in het kader van mijn opleiding.  
 
Ik voelde mij welkom en geraakt van dag één!  Dat ik 
energie en voldoening krijg te merken dat kleine en grote 
dingen die we doen een verschil kunnen maken. Mensen 
helpen waar nodig daar ga ik graag voor. Wat mij ook 
enorm aanspreekt binnen de organisatie is de ruimte die 
er gecreëerd wordt om te kunnen ontplooien, de mogelijk-
heid en het opzoek gaan naar nieuwe uitdagingen. De 
verscheidenheid aan diensten zoals: ondersteuning bie-
den, vrijwilligerswerking, vervoerdienst, sociaal restau-
rant, de pedicure, huisbezoeken,…  
Dat we er samen twee mooie jaren van mogen maken!  

Onze dagelijkse helden: ( foto is niet voltallig ) 
Anna Moyson, Thérèsa Willems, Annick Devos, Erna D’Hondt, Christiane Crampe, 
Christiane Geldhof, Paula Van Rillaer, Linda Van den Heede, Linda De Groote, Ma-
rie-Louise Stas, Karine Steenhout, Nancy Rollenberg, Jocelyne Hanssens, Nicole 
Deschryver, Patricia Ceulemans, Innes Melchior, Nadia Graffe, Jeanne De Neef, 
José Puttemans, Sonia Timmermans, Eddy Crombeen, Patrick Verbelen, Mireille 
Peeters, Josette Deryck, Rachel Vandermosen en Voncken Tom  
Onze Chauffeurs voor het busje: Willy Simon, Rony Olbrechts, Belgacem Rahal 
en Eddy De Backer 
Bestuur Vriendenkring ADO Icarus: Peter Elsocht, Isabelle Decorte, Wim De-
coster, Laurent De Neef, Geert Guldentops en Conny Roekens     



 

Het LDC en haar diensten 
 
 

 

Permanent aanspreekpunt 
Zie openingsuren  

 
Onze onthaalvrijwilligers helpen 

je graag verder… 
Voor ‘zorg en ondersteuningsvragen’ 

verwijzen zij je door naar de  
centrumverantwoordelijke. 

 

Sociaal restaurant 
Maandag en vrijdag om12u! 

Minstens 7 dagen vooraf  
inschrijven/betalen.  

 
Voor de prijs van 7,5 euro kan je  

lekker komen eten.  
Soep, hoofdschotel en dessert. 

Wij hebben geen vaste tafelplaatsen.  
 

 

Pedicure 
Patricia Keyaerts 

Elke maandagnamiddag op afspraak. 

GSM  0477/88 39 06   
Prijs basisbehandeling: 22 euro 

 

 
Je kan bij ons je voeten laten  

verzorgen door een gespecialiseerde 
pedicure. Patricia ontvangt je graag 
op het met haar afgesproken uur.  

Vergeet je eigen handdoek niet  
mee te brengen.   

 

Hulp bij je zorgplanning!  
Verpleegkundige of verzorgende hulp 

nodig? Familiehulp of poetshulp… 
of een andere persoonlijke vraag? 

 

 
Meld dit aan ons onthaal.  

De centrumverantwoordelijke neemt 
binnen de 24u contact met je op!  

Tijdens een huisbezoek zoeken we 
dan samen naar  

een oplossing op maat. 

 

Buurtzorg (via BuurtPensioen) 
Voor kleine hulpvragen zoals  

boodschappen, gezelschap, kleine 
klusjes, vragen rond GSM, telefoon, 

computer,…. 
 

 
Bel 0471/ 20 01 31 of kom op  

Dinsdagnamiddag langs tijdens de 
permanentie van  

ons buurtzorg-project.  
Erna en/of Sonia heten je welkom! 

 

Hand ‘verwenning’ 
Warm handbadje, peeling en een 

massagebeurt!  
Voor € 2 verwent Ines jouw handen...  

Je komt letterlijk en figuurlijk  
even tot rust!  

  

 
Maak afspraak aan het onthaal.  

 
Altijd welkom! 

Altijd in goede handen…. 
 
 



 

Vast programma. 
Activiteiten met een * = zijn betalend!  

 Maandag 12u: Sociaal restaurant * 
14u:Petanque-initiatie –bij goed weer! 

13u30: Qi-Gong * 
14u30: Stoelturnen * 

Dinsdag Permanentie BuurtPensioen in de namiddag  
14u: Breicafé (ontmoetingsruimte) 

 

Woensdag 14u: Gezelschapsspellencafé  
 

Donderdag 14u: Naaiatelier *  
  
 

Vrijdag 12u: Sociaal restaurant * 
14u: Kaartcafé 
14u: Dansmix * 

 Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 

Sinds 25 mei 2018 is in heel Europa de nieuwe privacywet in werking. De-
ze wet, genaamd GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming – AVG genoemd) moet de persoonlijke data van de Europese burgers 
beter beschermen. Elke organisatie in Europa dient zich te houden aan de 
richtlijnen, dus ook ADO Icarus. Wie onze organisatie wat beter kent, weet 
dat privacy één van onze drie kernwaarden is, naast autonomie en respect. We 
vinden het  belangrijk om zorg te dragen voor de gegevens van onze bezoe-
kers. Wat betreft onze nieuwsbrief willen wij je erop attent maken dat je je hier-
voor eenvoudig kan uitschrijven. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Laat dit dan weten aan Conny via een mailtje of telefoontje 
(conny.roekens@ado-icarus.be – 0470 90 04 04).  We zullen je gegevens ver-
wijderen uit de lijst van ontvangers van de nieuwsbrief. Je gegevens zullen door 
ons trouwens ook nooit zomaar verspreid worden aan derden. 
 
Belangrijk om ook nog te weten is dat wij tussendoor foto’s nemen tijdens onze 
activiteiten en deze foto’s gebruiken om te verspreiden via onze kanalen. Onder 
andere om deze nieuwsbrieven wat meer sfeer te geven, om te gebruiken op 
flyers of op de website,… Als je liever niet wilt dat je beeltenis wordt gebruikt, 
mag je dit altijd laten weten aan Conny via een mailtje of telefoontje dan kan zij 
hier rekening mee houden (conny.roekens@ado-icarus.be – 0470 90 04 04). 
 
Wil je graag meer weten over je rechten met betrekking tot privacy en gegevens 
binnen lokaal dienstencentrum ADO Icarus? Lees dan zeker eens onze privacy 
verklaring. Er ligt een exemplaar beschikbaar ter inzage aan het onthaal! 
 

mailto:conny.roekens@ado-icarus.be
mailto:conny.roekens@ado-icarus.be


   

       We doen er nog één seizoen DANSMIX bij!  
   

  
Dansmix – vrijdag 14.30-15.30 - grote zaal in Lendrik - vanaf 27/9 

Ism GC NOHVA - VGC Sportdienst  -  Bop 
 

Een combinatie van ritmische bewegingsvormen, basistechnieken van dans, 
een mix van onder andere hedendaagse dans, jazz, werelddans. Je danst 

individueel maar toch samen in groep en misschien af en toe ook                
wel eens in duo. 

 
Je betaalt met de 50+ SPORTKAART. Deze kaart kost 30 euro en geeft 
recht op 10 sportbeurten te kiezen uit het volledige 50+ SPORTKAART-

aanbod.  
Wie recht heeft op Paspartoe-kansentarief krijgt voor 30 euro een               

13-beurtenkaart. Info en inschrijvingen aan het onthaal ADO Icarus. 
 

Iedereen welkom! 

Ons aanbod ‘beweging’!  
Voor iedereen wat wils…omdat bewegen gezond is. 

Kom de eerste les gratis proeven. 

   
 

 
 

We doen er ook nog een naai-
seizoen bij! 

Naaicursus! Zelf gemaakt. 

Aarzel je om een eigen short of 
shirt te maken? Marie-Louise 

loodst je er in 7 weken doorheen. 
Naaimachines staan klaar.           

Elke deelnemer komt met een     
eigen idee.  

Marie-Louise Ceulemans helpt bij 
elke stap. De eerste stap is uitzoe-

ken wat je allemaal nodig hebt 
(hoeveel stof, knopen, rits, ...).                                
Dat materiaal schaf je zelf aan. 

Kleine materialen zijn gratis ter be-
schikking. Tegen de krokusvakan-
tie heb je een nieuwe outfit. En die 

heb je zelf gemaakt! 

Een samenwerking van              
GC NOHVA en LDC ADO Icarus  

Op zaterdagen van 9u30 tot 12u30 
 

11.1.2020 - 22.2.2020 
Meer info en inschrijvingen  

aan onthaal GC NOHVA 



 

Maandagnamiddagen 
Bij droog weer!  

 

 QI - GONG  
 

Eerste les is gratis voor nieuwkomers!  
Ieder maandag van 13u30 tot 14u30 

Lesgever: François Deschamps 

 

STOELTURNEN 
 

STOELTURNEN 
  
 

14u30 tot 15u30 
 

Lesgeefster 
 Mireille Blanchaert 

 
 

‘Brussel beweegt’ is er opnieuw!  
3/2, 23/3, 8/6, 29 en 30/6 
Vraag de flyer bij ons.  



 
 

 

 

 

Hey,  
Wij zijn Jocelyne en Nancy  
(portretten in rode kaders)  

en zoeken nog een helpende hand om het        
activiteitencentrum verder mee uit te bou-

wen! Iets voor jou?  
 

Geef gerust een seintje  
conny.roekens@ado-icarus.be  

Het Activiteitencentrum van 
ADO Icarus. Een plek waar 
mensen met een fysieke        
beperking méér dan welkom 
zijn! Zij genieten er van vrije tijd 
op hun maat! 
                     …..tot binnenkort! 



 5                          Voor beginners!  
 
Cursus LAPTOP / COMPUTER  

               6/2-13/2-20/2 en 27/2 
                                          18u tot 21u 
                     Prijs: 25 euro (volledige reeks) of 10 euro/les 

 
 

           Een initiatief van onze Senior Surfers 

 
 

Hulp nodig bij het gebruik 
van je GSM/OPHONE/IPAD 

 
GRATIS  

 
JONGEREN DELEN HUN TALENT! 

  
Woensdagen 15 en 29 januari en 12 en 26 februari 

14u tot 16u30 in het LDC 
 

KAMILIA wacht je hier op met al je vragen.  
 

Hoe zet ik het geluid van mijn GSM aan en uit? 
Hoe verwijder ik berichten? Hoe zet ik mijn beltonen  

luider of zachter? Hoe verstuur ik een bericht?   
                                                        Hoe trek ik foto’s met mijn toestel?                                                               

Met steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie                      
 

Initiatief van Senior Surfers i.s.m.  
Seniornet Vlaanderen 

Met dank aan Vlaamse Gemeenschapscommissie  



 

 
 

Pluk je geluk – Lachen is gezond 
Lach je rijk!  

 
Wij lachen om iets, niet om iemand – wij lachen omdat wij zin      

hebben om te lachen. Zo’n lachsessie geeft je opnieuw het gevoel 
van blijheid en van vreugde van het jonge kind.  

 

 
Door de verschillende ‘oefeningen’ geraken wij uit de stress en de ‘kopzorgen’;    

om te beginnen doen wij rek- en strekoefeningen alsook ademhalingsoefeningen, 
wij zingen, lachen en dansen (met mate) in alle toonaarden. 

Tot besluit doen wij een meditatie. 
 

Hoe lang duurt de lachsessie? 
Zo’n sessie duurt maximum 60 min.  

 
Wat mee te brengen? 

De deelnemers dragen gemakkelijk-zittende kledij.  
 

Wanneer: 17/3  -  19/5  -  20/10  
Tekens 14u tot 15u 

Prijs: 8 euro per sessie 
 

Iets voor jou? Schrijf snel in, het aantal is          
beperkt tot 20 deelnemers. 

 

 
Workshop  

BLOEMSCHIKKEN 
Thema Valentijn 

O.l.v. Pascale Verbelen 

 
Wanneer: woensdag 12 februari 

                                    Tijdstip: 14u tot 16u30 
 

Info/inschrijven aan het onthaal vóór 7 februari! 
 



 

Niet vergeten….Goed om te weten!  
 
 

Bevestig je komst voor het 4de Frit Fret Festijn 
Reserveer tijdig voor de sessie—‘lach-yoga’  

Duik in je verkleedkoffer op 26/3 voor het carnavalbal!  
(meer info volgt) 

 VOLKSSPELLEN-WEDSTRIJD tussen WZC De Over-
bron, WZC De Pagode, Res.De Wilde Rozen en het LDC 
ADO Icarus (1ste wedstrijd 19/3 in  Res. De Wilde Rozen)  

 
TERUGBLIK-WEETJES-2019 

• 6624 uren vrijwilligerswerk gepresteerd  
• 2071 borden gevuld voor het sociaal restaurant  

• 3011 tassen koffie hebben we gevuld in  
• De minibus reed 71 x uit  

 
• Nieuwe openingsuren 2020...zie voorblad!  

 

Iedereen is welkom in LDC ADO Icarus 
 

Het lokaal dienstencentrum ADO Icarus is een         
Nederlandstalige ontmoetingsplaats voor alle senioren 

en zorgbehoevenden uit de buurt.  
Nederlands is dan ook de eerste contacttaal en         

belangrijkste voertaal in het lokaal dienstencentrum.  
Maar mensen helpen is belangrijker  

dan de taal waarin dit gebeurt.  
ADO Icarus wil in zijn gehele werking van die  

diversiteit een meerwaarde maken.  

                                                                                                                                                                                         Het Team 



 
 

Foto’s bestellen van fijne momenten in 2019...   
 

Van 20/1 tot 20/2 elke dag tijdens de openingsuren! 
 

Vraag bestelformuliertje aan het onthaal. 

JEF-AVOND 
 

Vrijdag 28/2 om 17u 
 

Bestelling aan onthaal doorgeven  
de dag zelf vóór 16u 

 
Nadien spelen we RUMMICUB 

Afronding 20u 

De weg 
 

Liefde, vreugde of verdriet 
wat op je weg komt weet je niet 
dus kijk maar niet zo ver vooruit 

het heeft geen nut, je ziet geen fluit! 
                                                       

               Toon Hermans 

0,25 CENT/FOTO 



 

Buurtbabbels in 2020 
 

Breng je buren mee!  
Tijd voor een gezellige ‘buur(t)babbel! 

 
1ste Buurtbabbel 

20 februari  
van 14u tot 16u30 

...in grote zaal  

 
 

Programma 
Gratis koffie/thee/water 
Uiteraard wat lekkers 

30 min belangrijke buurt-info ‘Thema BuurtPensioen’ 
Babbel-time 

Iedereen welkom 

 
 

Wie zich wil inzetten voor ons Buurtzorgnetwerk kan altijd eens 
praten met Erna, Sonia en Arlo...zij weten er alles van.  
Elke dinsdagnamiddag hebben zij permanentie in ons                

lokaal dienstencentrum.    



 

Beste vriend, 
Beste lid,  

 
Ook het bestuur van vzw Vriendenkring ADO Icarus       
Heembeek wenst jullie een gelukkig maar vooral gezond 2020! 
 
Het voorbije jaar was voor ons een erg mooi jaar. Maar vooral voor heel wat Heem-
bekenaren! Onze eerste doelstelling: de aankoop van een aangepaste minibus - 
werd gerealiseerd. Meer nog het busje reed zelfs al meer dan 2000 km. Dit hebben 
we alleen maar aan jullie te danken. 
 
Wij doen voort in 2020! Jij ook?  
In bijlage tref je de info ‘Hernieuwing lidkaart’ 2020 aan. Wie nog geen lid was...kan 
dit nog worden!  
 
Bedankt voor jullie steun en vertrouwen!     
Bestuursleden: Wim, Peter, Isabelle, Lorre, Geert en Conny      

   IEDEREEN WELKOM 
  

   FRIT FRET FESTIJN 2020 
   Zaterdag 14/3 van 11u  tot  21u  
                             Zaal Familia 

 

 
 

Bevestig uw komst middag of avond 
 

Hoe? 
onthaal.ldc@ado-icarus.be 

Vk-ado-icarus-heembeek@hotmail.com 
Of 0471/200 131 

 
 
 
  

Een initiatief van vzw Vriendenkring  
ADO Icarus Heembeek  

tvv de werking  
Lokaal dienstencentrum! 



   

   

   

   

   

   

'Uit Sympathie' 

Bert Anciaux 

 

Onze sponsors 

 

Bedankt voor jullie steun! 

Bedankt iedereen...  


