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NIEUWSBRIEF 
Oktober  -  November  

Inschrijvingen/info 0471/200 131    

Met de ‘Bezoek-kar’ van  
LDC ADO Icarus  

op voordeur - bezoek bij mensen 
die niet meer in het                  
centrum geraken.   

Met de ‘Bezoek-kar’ van  
LDC ADO Icarus  

op stoep - bezoek ! Van verrassende         
ontmoetingen tot emotionele gesprekken...   



         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste bezoeker, buur, vriend, sympathisant … 
 

Hoe gaat het met je?  
 

...een vraag die je waarschijnlijk al vaak kreeg!  
Nog steeds bevinden we ons in ‘onzekere’ tijden.  

 
De vakantieperiode is achter de rug en de scholen zijn herstart… 

 
De cijfers tonen aan dat het virus nog steeds dicht bij ons. Voorzichtigheid blijft dan 

ook een belangrijk gegeven in ons dagelijks functioneren.  
 

Als centrumverantwoordelijke ben ik trots op onze bezoekers die de blijvende 
voorzorgsmaatregelen in LENDRIK correct blijven opvolgen. We zien ook een 

stijging in het aantal bezoekers die opnieuw de weg naar hier vinden!  
Uiteraard op afspraak, met registratie, ontsmette handen, mondmasker en die     

anderhalve meter afstand.  
Bedankt!   

 
Vier onthaalvrijwilligers zorgen op een veilige manier dat je kan genieten van een 
heerlijke tas koffie en deugddoende babbel. We zijn ook ondertussen met enkele 

activiteiten gestart en met succes! Coronaproof!   
We zijn streng wat de regels betreft, maar dit maakt ook dat iedereen  

zich hier ‘veilig’ voelt.  
Op die manier zorgen we voor elkaar en houden we het virus buiten!     

 
  

Wij hopen dat in januari 2021 al onze vrijwilligers stap vóór stap  
opnieuw hun taak kunnen opnemen.  

Het is te vroeg om hier garanties op te zetten.  
Maar wat ik wel met volle overtuiging kan zeggen:  

We missen ze één voor één!    
   

Uw centrumverantwoordelijke, Conny Roekens 
 
 



Breek de stilte… 
Een reeks activiteiten die ons samen ‘op weg’  

helpen naar het ‘nieuwe normaal’.   

 

Workshop  
(2-delig) 

 

 
Je persoonlijk netwerk verstevigen? 

Dat kan zeker... 
Mikis en Conny helpen graag! 

 
Alleen is maar alleen...  

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

 
Deel 1 

* Wat is een netwerk? 
* Voordeel van een persoonlijk netwerk.  

* We analyseren het netwerk van iemand (verrassing!)  
* Hoe kijk je naar je eigen netwerk? 

+ leuke opdracht voor thuis!  
   

Deel 2  
* Terugkoppeling opdracht 

* Tips om je eigen netwerk uit te breiden of te verstevigen 
 

  Mikis en Conny kijken uit naar deze boeiende 2-delige workshop   
 
 

Let op wijziging data!  
Woensdagen 14 en 21 oktober  telkens van 14u tot 16u30 

 GRATIS 
 INSCHRIJVEN IS VERPLICHT / MAX 10 DEELNEMERS 

 
Welkom 



 

LEZING 
Gastspreker 

Hannie Van den Bilcke 
Forum Palliatieve Zorg en Br.E.L. 

 
 

 

Palliatieve Zorg 
     Wat is dat nu concreet? 

Daarnaast staan we ook stil bij de mogelijkheden om een zorgplanning op 
te maken voor nu én later, wanneer je je wil niet meer kan uitdrukken:  

de voorafgaande zorgplanning of ‘de papieren’. 
 

19 oktober 2020 – 14u tot 16u 
(Corona-proof) Max 20 deelnemers 

Verplicht inschrijvingen  
 

 
 

  
         Persoonlijke vragen?  
Magda Thyssen, LEIF (LevensEinde InformatieForum )   

                          
Heb je vragen omtrent  

‘VOORAFGAANDE ZORGPLANNING’  
Kom dan langs!  GRATIS 

 

22 oktober 2020 – 10u tot 16u 
Reserveer snel je persoonlijk momentje!  

 (Corona-proof) Bijna volzet 
Verplicht inschrijvingen  

 

Een samenwerking met Forum Palliatieve Zorg / Br.E.L. en LEIF 

   

 



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.  
Het geeft je opnieuw  

het gevoel van blijheid en 
van vreugde! 

 
Dit kunnen we vandaag allemaal gebruiken... 

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

de ‘kopzorgen’ 
De sessie duurt maximum 60 minuten.  

Tot besluit geeft een mini-klankschaalconcert totale rust. 

 
Mis dit niet en wees er snel bij!  

20 OKTOBER en 17 NOVEMBER telkens om 14u 
Prijs: € 2 per sessie! (max 20 personen) 

VERPLICHT INSCHRIJVEN   

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.  
 

 Ontvang je de Zonnebloemkrant nog niet?  
 Vraag ze snel aan…. 

0478/77 15 23 

Wist je dat… 
...de pedicure terug opgestart is in ons centrum 

...dat je gemakkelijk een tafeltje kan reserveren in het LDC op 
dinsdag, woensdag of donderdag! 0471 200 131  

...dat Arlo onze student maatschappelijk werker terug start voor 
een volledig schooljaar! Succes Arlo  



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 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. 

De kloof tussen  
de digitale wereld en ouderen was  

de voorbije periode méér dan duidelijk! 
  

Cursus LAPTOP/COMPUTER  
 

 Voor beginners!  
(max 5 deelnemers) 

Corona-proof 

 

Donderdagen  
5 – 12 – 19 – 26/11  en 3/12 2020  

    Telkens van 14u tot 17u 
    Prijs: 25 euro (volledige reeks) 
      Inschrijven aan onthaal LDC  

 
 

 
Initiatief van Senior Surfers i.s.m.  

Seniornet Vlaanderen 
Met dank aan Vlaamse Gemeenschapscommissie  

  

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


Sociaal restaurant 
 

Met de  corona-onzekerheden en de 
winter voor de deur, leveren we vanaf 
woensdag 28 oktober opnieuw 2/week 

maaltijden aan huis. Woensdag/zaterdag 
 

Je kan hiervoor opnieuw intekenen op 
het nummer 0471/200 131  

Voor de prijs van € 7,5 leveren we soep 
en hoofdschotel.  

 

De marktkramers komen weer naar ons toe!  
 

Kleding Donneli’s en schoenen  
De Lelie  

komen naar LENDRIK! 
Coronaproof kan je in groepjes van  

15 personen ander half uur  
veilig shoppen!  

 

26 november van 10u tot 16u 
Dames en heren !!!  

Ook maatje meer !!!!  
Mode met de glimlach !!!!  

Reserveer je tijdstip op 0471/200 131 

 

Wij denken nu al na na over           
de kerstdagen!  

 
 

Een groot feest zit er dit jaar niet in.  
Maar we willen toch met iets uit pakken.  

 
 

Wij hopen in een volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen.  
Hou alvast zaterdag 26 en zondag 27 december vrij!  

Meer info volgt! 



   

   

   

   

   

   

'Uit Sympathie' 

Bert Anciaux 

 

Onze sponsors 

Bedankt voor jullie steun! 

Bedankt iedereen...  


