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Aan alle mensen 
die ons de  

voorbije periode 
dankbaar  

waren, willen we 
‘dankjewel’  
zeggen… 

 
 

Kom uw 
‘dankjewelletje’ 

gerust in de boom 
hangen of stop 

het in onze  
brievenbus!  

 
 

Bedankt! 

BREEK DE STILTE… 

...ons motto voor de komende maanden... 



         
Beste bezoeker 

Beste buur, vriend, sympathisant … 
 

We worden stilletjes aan wakker in het ‘Nieuwe Normaal’! 
 

Ons LDC was maandenlang een Lokaal Distributie Centrum. Van huisge-
maakte maaltijden tot mondmaskers en van kruiswoordraadsels tot  

noodpakketten… 
Stap voor stap nemen we opnieuw de draad op. Op afspraak komen, handen 

ontsmetten, 1.5m afstand houden en mondmaskers op zak … 
blijven de spelregels.  

 
We willen werken aan een ontmoetingsplek, waar je je vooral ‘veilig’ voelt en 
waar je ‘ongedwongen’ je verhaal, je angsten en je ervaringen kan/mag delen 

met anderen.   
Ons mentaal en fysiek welzijn kan zeker een duwtje gebruiken om weer in het 

oude ritme te vallen. We zullen het dan ook niet nalaten hier werk van te     
maken en in het najaar te zorgen voor een aanbod op maat!  

BREEK DE STILTE ...met dat in het achterhoofd zullen we de activiteiten  
vorm geven.   

 
We moeten de komende maanden/jaren ook de ’burgerzin’ die ontstaan is in 
Heembeek ‘vasthouden’! Nóg méér dan voor de coronacris konden we op 

heel wat ‘goedwillende’ buren terugvallen.    
 

Vanaf 3 augustus kan je opnieuw (na een telefoontje)  
dagelijks bij ons terecht.  

Voor een koffietje, een babbeltje, om te breien, petanque….  
 

Onder voorbehoud openen we op 17 augustus opnieuw ons sociaal           
restaurant. De vaste eters worden begin augustus hierover op de hoogte ge-

bracht. Wij kunnen door de verplichte afstandregels voorlopig geen                          
extra eters inschrijven.   

 
Onze pedicure Patricia heeft ook opnieuw het werk hervat. Neem telefonisch 

contact op met haar voor een afspraak. 
 

In deze nieuwsbrief verneem je vooral hoe we ons ‘zomerfeest’ zien.  
Het is realistisch te zeggen dat alles ’onder voorbehoud’ is van….. 

 
Kom ondertussen al voorzichtig uit je kot en houd het vooral veilig… 

Het LDC heeft zijn jaarlijkse vakantiesluiting van 13 juli tot 2 augustus!   
 

Uw centrumverantwoordelijke, Conny Roekens 
 



 

Zomerfeest  

Telkens 40 personen 
 

Woensdag 12/8 
Donderdag 13/8 

Vrijdag 14/8  
 

Van 17u tot 20u in de grote zaal van LENDRIK 
 

BARBEQUE-‘BUBBELS’ 
 

Aperitief  -  BBQ  -  Dessertje 
Heb je een favoriet liedje dat je zeker wil horen...      

   (zie strookje bij nieuwsbrief) 

 
Prijs: 11 euro 

Inschrijven en gepast betalen vanaf 3/8 in het LDC of 
telefonisch op nummer 0471/200 131 

 
 
  
 
 
 



 
Ben je afhankelijk van handicapspecifieke ondersteuning van ADO Icarus of 

ben je RTH cliënt, dan staat Kris Laenens voor je klaar.  
 0478/77 15 23 

 
Kwam je vroeger naar ons activiteitencentrum  

‘De Zonnebloem’ en popel je om terug te komen?  
dan moet je zeker je mailbox of  
brievenbus in de gaten houden!  

 

GELUK 

Geluk is geen kathedraal, 
misschien een klein kapelletje. 
Geen kermis luid en kolossaal, 
misschien een carrouselletje. 

Geluk is geen zomer van  
smetteloos blauw, 

maar nu en dan een zonnetje. 
Geluk dat is geen zeppelin, 
‘t is hooguit ‘n ballonnetje. 

 
 

Toon Hermans 

 

Stoelturnen  
Op maandagen 3 en 10/8 
kunnen dezelfde bubbels 
van in juni komen turnen! 
(let op! Kom op je zelfde 
uur!) Mondmaskers op zak!  

 
In september hervatten we 
het stoelturnen zoals vroe-
ger! Maandagen van 14u30 
tot 15u30. Wel inschrijven! 



Breek de stilte… 
 

Een reeks activiteiten die ons samen ‘op weg’  
helpen naar het ‘nieuwe normaal’.   

Ach meneer een mooie vogel wil ik zijn….. 
Creatief bezig zijn met kleuren...kan ons helpen  

rustiger te worden!  
 

Een creatieve namiddag waar we met gekleurde ‘knopen’ vorm geven 
aan de huisvogels van het project ‘Living en Ville’ .  
We willen het project zo nog méér kleur inblazen.  
De afgewerkte kunstwerken zullen later in LENDRIK te bewonderen zijn.  
 
We hebben plaats voor telkens 5 mensen! Heb je oude knopen breng 
ze gerust mee. De centrumverantwoordelijke neemt je mee op creatief 
avontuur! Al het materiaal is hier aanwezig…. 
 

    Dinsdagen 18 en 25 augustus van 14u tot 17u!  
 
* INSCHRIJVEN IS VERPLICHT! 
 
* DEELNAME IS GRATIS 
 
* WE WERKEN VEILIG EN  
  INDIVIDUEEL  
(of met eigen bubbelvrienden)  
 
 
 
Werp je voor één keer in het  
creatieve en ontdek de rust  
in jezelf!  
 
 
 
Van harte welkom... 



Breek de stilte… 
 

Een reeks activiteiten die ons samen ‘op weg’  
helpen naar het ‘nieuwe normaal’.   

Elke stap telt mee… 
  
 
 
 
 
 

Op stappen met ‘Thomas’, een beweegdeskundige!  
Goed voor lichaam en geest.   

 
Thomas neemt je een klein uurtje mee op stap!    
Nadien krijgen je elk een stappenteller en een registratieboekje.  
Een maand lang kan je dan je eigen stappen verzamelen en registre-
ren… 
Een echte uitdaging om na een lange periode van stilzitten weer op     
ritme te komen. Een activiteit die start in groep en nadien een maand 
lang op eigen tempo kan verdergezet worden.  
Dat is wat sommigen nodig hebben. Onze beweegdeskundige zet je    
alvast op weg...Na een maand komen we opnieuw met Thomas samen. 
De individuele resultaten worden besproken en we tellen alle stappen 
ook samen om te kijken wat onze Heembekenaren hebben bijeen ge-
stapt.    
 
Er is plaats voor 10 deelnemers.   
     

Dinsdag 1 september  
Startmoment om 14u 

Dinsdag 29 september  
Terugkommoment om 14u   
 
* INSCHRIJVEN IS VERPLICHT!                      Stap met ons mee!  
 
* DEELNAME IS GRATIS.  
* WE DOEN DIT VEILIG (of met eigen bubbelvrienden)  



Breek de stilte… 
 

Een reeks activiteiten die ons samen ‘op weg’  
helpen naar het ‘nieuwe normaal’.   

INFOMOMENT  
 

De meerwaarde van een persoonlijk netwerk! 
Alleen is maar alleen...  

(ism het Ouderenteam CGG en ELDER) 
 

We hebben allemaal een moeilijke periode achter de rug.  
Mensen ‘rondom’ je hebben’is belangrijk. 

Ken ik mijn buren wel? Heb ik een huisarts? Heb ik wel de contact-
gegevens van mensen die ik graag dichtbij heb? 

 
Maar ook: heb ik wel mensen rondom mij? Hoe kan ik meer mensen in 
mijn netwerk brengen? Weet ik wel op wie ik allemaal kan terugvallen? 

Onze gastspreker is ‘MIKIS’ 
‘Het is nooit te laat om je persoonlijk netwerk eens  

onder de loep te nemen’  

  
 

* INSCHRIJVEN IS VERPLICHT! MAX 15 DEELNEMERS 
 

* DEELNAME IS GRATIS.  
* WE DOEN DIT VEILIG  

 
Welkom 

 

DONDERDAG  
17 SEPTEMBER 
14u tot 17u 
 
We ronden af met het filmfragment 
van José Elsemans (Canvas uitzen-
ding over ouderen en eenzaamheid) 

 



Breek de stilte… 
 

Een reeks activiteiten die ons samen ‘op weg’  
helpen naar het ‘nieuwe normaal’.   

 

Workshop  
(2-delig) 

 

Maak werk van je persoonlijk netwerk! 
Alleen is maar alleen...  

(ism het Ouderenteam CGG en ELDER) 
Met ‘MIKIS’ als begeleider 

 
 

In deel 1 leren we stap voor stap naar een netwerk te kijken aan de 
hand van een voorbeeld...  
Je leert hoe je naar je eigen netwerk moet kijken en hoe je dit in kaart 
moet brengen. 
Een ‘huiswerk-opdracht’ maakt dat je thuis ook nog even verder nadenkt 
over je persoonlijk netwerk. 
   
 

In het 2de deel krijg je dan tips van 
hoe je je netwerk kan verstevigen of 
uitbreiden. De centrumverantwoordelij-
ke helpt je hier graag bij!  
Samen met ‘MIKIS’ maken we er een 
leuke ‘2- delige workshop van...   
 
 

 
* Woensdagen 7 en 14 oktober 

* GRATIS 
* INSCHRIJVEN IS VERPLICHT / MAX 10 DEELNEMERS 

 
Welkom 

 



Breek de stilte… 
 

Een reeks activiteiten die ons samen ‘op weg’  
helpen naar het ‘nieuwe normaal’.   

Miki’s luisterend oor! 
(ism het Ouderenteam CGG en ELDER) 

 
Hoe ben jij de coronacrisis doorgekomen?  
Een vraag die niemand je mogelijks durft te stellen….Toch zit je met een 
ervaring, verhaal dat je wilt delen! Terecht. 
Als LDC ADO Icarus willen we je de mogelijkheid aanbieden je hart 
eens te luchten. De voorbije periode heeft immers bij iedereen en bij ve-
len zelfs een diepe indruk nagelaten.  
 
Het ouderenteam ELDER ging de samenwerking met ons aan voor   
verschillende activiteiten rond ‘Breek de stilte’. Zij zijn bereid te luisteren 
naar je verhaal. Uiteraard discreet…..op een rustige, gemoedelijk ma-
nier in een ontspannen kader!  
 
Wij voorzien een gezellig ingericht lokaaltje waar een drankje zal klaar 
staan.  
 
Uiteraard zijn het individuele gesprek-
ken en wees vooral niet bang om je  
ervaring  te delen ...  
 

Wanneer:  
Donderdag 24 en vrijdag 25 september 
Tussen 10u en 13u  
 
* INSCHRIJVEN IS VERPLICHT 
* GRATIS 
 
 



Breek de stilte… 
 

Een reeks activiteiten die ons samen ‘op weg’  
helpen naar het ‘nieuwe normaal’.   

LACH YOGA  
met ‘WISKE’ 

 

 

Pluk je geluk  
Lachen is gezond 

 
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 zachte  rek- en strek-
oefeningen alsook ademhalingsoefeningen, wij zingen, lachen 

en dansen (met mate) in alle toonaarden. 
De sessie duurt maximum 60 minuten.  

Tot besluit geeft een mini-klankschaalconcert totale rust. 

 
20 OKTOBER 14u 
17 NOVEMBER 14u 
Iets voor jou? Schrijf snel in… 
 
Deelnameprijs: 2 euro per sessie! 
VERPLICHT INSCHRIJVEN   
 
MAXIMAAL 20 PERSONEN 



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 

Blijf ondertussen voorzichtig!  

* Blijf thuis, zeker als je ziek bent.                                      
* Was vaak je handen.                                                        

* Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.      
* Geef geen hand, kus of knuffel.                                      

* Ook op drukke openbare plaatsen kan je een mond    
masker of sjaal dragen om anderen te beschermen. 

Bedankt voor uw gedeelde ZORG ...  

Vanaf 7 september 2020 

Elke maandag 13u30 tot 14u30 

Voor nieuwkomers  

1ste les GRATIS 

VERPLICHT INSCHRIJVEN 

 

Qi Gong is een manier van zijn.                               
Zacht, maar sterk.                                                           

Qi Gong is een manier van ademen.                        
Diep, maar rustig.                                                            

Qi Gong is een manier van staan.                              
Alert, maar ontspannen. 

Lesgever: François Deschamps 

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


   

   

   

   

   

   

'Uit Sympathie' 

Bert Anciaux 

 

Onze sponsors 

Bedankt voor jullie steun! 

Bedankt iedereen...  


