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Beste bezoeker 

Beste buur, vriend, sympathisant … 
 
   

We zitten ondertussen 8 weken lang in ons kot!  
Wie de info rond COVID 19 volgt, merkt op dat we de goede richting uitgaan.  

Maar we moeten verder de CORONAMAATREGELEN volgen en dat zorgt ervoor 
dat we nog steeds onze aangepaste werking verder moeten zetten.  

Ons lokaal dienstencentrum kreeg net zoals de andere LDC een verlenging van 
sluiting tot voorlopig 7 juni!  

 
Uiteraard beseffen we dat het lang duurt! Maar dankzij jullie medewerking zal het 

ons lukken! Samen moeten we ervoor gaan!    
 

Wel blijft het echter van groot belang dat jullie ondertussen zoveel mogelijk in jullie 
‘kot’ blijven en goed voor jezelf zorgen!!!  

 
Wij blijven paraat voor jullie allemaal!  

 
 
 
CONTACT 
Blijf met elkaar in contact! Dat is goed voor jezelf en de anderen. 
Vang je uit je omgeving een verontrustend signaal op… bel dan 0471 200 131 en 
de centrumverantwoordelijke luistert naar je!  
Als een dag echt te lang duurt, en je hebt het effe moeilijk bel dan eveneens 0471 
200 131, de centrumverantwoordelijke hoort je graag eens hoor!   
 
BOODSCHAPPEN 
Wanneer je geen hulp kan krijgen van je buren, vrienden of familie (het gaat om le-
vensmiddelen, huishoudelijke middelen of apotheker) dan kan je eveneens naar de 
centrumverantwoordelijke bellen op 0471 200 131.  
 
MAALTIJDEN 
Op woensdag en zaterdagvoormiddag leveren we maaltijden aan huis. Voor €7,5 
krijg je dan een volwaardige maaltijd en een liter soep.  
Hiervoor dien je eveneens te bellen naar 0471 200 131.  
 
MONDMASKERS 
Normaal hebben jullie er ondertussen bijna allemaal al ééntje gekregen….  
Zoniet geef een seintje... 

 

Ben je afhankelijk van handicapspecifieke ondersteuning 
van ADO Icarus of ben je RTH cliënt dan je kan blijven 

beroep doen op Kris Laenens.  
Je kan haar bereiken op het nummer: 0478/77 15 23 



 
 

Een dankjewel aan al onze vrijwilligers en vrienden 
 

...die onze mensen regelmatig eens opbellen 
... die boodschappen doen 

... die samen met ons mondmaskers maken  
De teller staat op 3500 stuks! 

...die de maaltijden bereiden en rondbrengen 
...die de nieuwsflashkes, boeken en mondmaskers in de 

brievenbus steken 
...de desserten verzorgen voor bij de maaltijden 

...die de plantjes blijven verzorgen 
...voor alles... 

 
Dankjewel aan de vriendenkring ADO Icarus Heembeek 

voor de hartverwarmende steun 
 

Maar ook een DIKKE DANKJEWEL aan jullie allemaal 
omdat jullie-het zo goed doen-het volhouden-in jullie kot 
blijven-jullie handen regelmatig wassen-jullie mondmas-
kertje dragen en de afstand van 1,5 meter respecteren… 

1000 x dankjewel!  
 

Wij kijken er echt naar uit om jullie terug te zien.  
 
  



Een ‘verveel-me-nietje’ in je bus?   
 

GRATIS Nederlandstalige  
PUZZELBOEKEN  

(voor Neder Over Heembeek,   
Laken en Vilvoorde) 

Geef een seintje  
0471 200 131 

 

Het leven zoals het is … ten tijde CORONA 

 

Mocht je wat willen van je afschrijven?  
Doe dat dan gerust! Dit kan helpen ...  

 
Je kan dit voor jezelf doen in een dagboekje  

of je kan het delen met ons!  
Op een kaartje of stukje papier, via mail,….!  

Met of zonder je naam erbij… 
 

                         Mag ook gerust een gedicht , een             
                    anekdote, een moeilijk moment, een 

troostend woord….         
                            

                  Bedankt om het eens te proberen!  
                  Op de laatste pagina is er schrijfruimte…. 

Wat gaat er nu allemaal in de hoofden  
van de mensen om ?  

Sommige brengen hun tijd door, door  
           mensen of auto’s te tellen die                        
                       voorbij komen…. 

Andere genieten net van de stilte  
in de straten…. 



 

 
 

Hoe moet het nu verder?  
 
Alles zal afhangen van de verdere maatregelen. Onze laatste richtlijnen 
zeggen dat we voorlopig gesloten moeten blijven tot en met 7 juni! Een 
officiële her-openingsdatum kregen we nog niet.  
 
De telefonische contacten, de boodschappendienst, de levering maaltij-
den, het aanreiken van boekjes en de telefoonpermanentie ...blijven dan 
ook voorlopig tot 7 juni doorlopen. We houden vol!   
 
We werken alvast aan een draaiboek van hoe we een (her) opening kun-
nen organiseren. Daar komt heel wat bij kijken...   
 
Mogelijks zullen we bij de opstart een hele periode enkel ‘op afspraak’ 
werken. Wat wil zeggen dat je een 2-tal uurtjes kan reserveren in onze 
ontmoetingsplaats. Je zal dus enkel ’aangekondigd’ kunnen langskomen 
voor een gezellige babbel, tasje koffie,…..bij goed weer in de tuin.  
Dit is de enigste manier om veiligheid te garanderen.   
Deze vorm geeft alvast de mogelijkheid om terug uit je ‘kot’ te komen. 
Het is een mogelijkheid, niets is vandaag concreet    
 
Als dit allemaal vlot verloopt kunnen we daarna stilletjes aan weer naar 
enkele activiteiten overgaan. Weliswaar in kleine groepen. Ook hier zul-
len we creatief moeten zijn. Maar als centrumverantwoordelijke heb ik al 
wel wat in petto hoor….   

 
 

Laat ons niet te snel  
vooruitlopen!  

 
Belangrijk is te onthouden 
dat we volop aan een plan 
werken om jullie zo snel 

mogelijk opnieuw te mogen 
ontmoeten.  

Hier kijken we naar uit!  
 

We missen jullie...  
 

       
Het team ADO Icarus 



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 

10 Tips ... 

om jezelf en je familie te beschermen 

1. Blijf thuis, zeker als je ziek bent. 
2. Was vaak je handen. 
3. Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent. 
4. Geef geen hand, kus of knuffel. 
5. Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het         
    virus: 
• mensen ouder dan 65 jaar 
• mensen met diabetes of problemen met hart, longen    
   of nieren 
• mensen die gevoelig zijn voor infecties 
6. Laat kinderen niet in contact komen met oude men  
    sen. Kinderen worden niet heel ziek van het coronavi    
    rus, maar ze kunnen het wel makkelijk doorgeven. 
7. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en   
    gooi het weg in een gesloten vuilnisbak. 
8. Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant            
    van je ellenboog. 
9. Bedek je neus en mond op het openbaar vervoer, op    
    school (vanaf 12 jaar) en op het werk als je de fysieke  
    afstand niet kan garanderen. 
10. Ook op drukke openbare plaatsen kan je een mond 
    masker, sjaal of bandana dragen om anderen te be-     
    schermen. 

Bedankt voor uw gedeelde ZORG ...  

mailto:info@ado-icarus.be
http://www.ado-icarus.be
https://www.info-coronavirus.be/nl/tips-om-jezelf-te-beschermen/
https://www.info-coronavirus.be/nl/tips-om-jezelf-te-beschermen/


Mocht je je schrijven graag aan ons bezorgen?  
 

Dat mag anoniem… 
LDC ADO Icarus 

Peter Benoitplein 22 
1120 Neder Over Heembeek 



 


