
 

Lokaal dienstencentrum 

ADO Icarus 

PE 3388 
 

 
Het Lokaal dienstencentrum zal heel de maand  

juli en augustus open blijven!   

 

 
       

      BOUGEER  
       MEE... 

PIMP EENS 
EEN STOEL ... 

SCHRIJF IN 
VOOR 1 VAN DE 

BARBECUE 
BUBBELS... 

Nieuws van de 
Vriendenkring 

 

NIEUWSBRIEF  
Juli  -  Augustus 2021 

 
Info en inschrijvingen 0471/200 131 

Peter Benoitplein 22 
 1120 Neder Over Heembeek 

….verrassende 
zomermaanden!  



         
Beste bezoekers, vrijwilligers,  

buurtbewoners en sympathisanten  
 
 

Wat zijn we blij dat we elkaar opnieuw wat meer mogen        
ontmoeten. De meeste onder jullie hebben ondertussen het vaccin 

gekregen! Heb je je oproep gemist? Heb je er vragen over?    
Contacteer dan zeker Conny Roekens, centrumverantwoordelijke 

op het nummer 0471 200 131 
 

We willen langs deze weg ook Arlo, onze student sociaal werk 
proficiat wensen en bedanken voor zijn werkplekleren. Een méér 

dan geslaagde 2–jaar durende samenwerking met Odisee 
Hogeschool. We zullen hem zeker missen. Ook Madeleine die 
studeerde voor ‘receptie-medewerkster’ eindigt haar stage bij 

ons! De kans is groot dat we Madeleine nog vaak gaan           
zien in ons centrum… 

Ze hebben er samen toe bijgedragen dat we onze werking      
maximaal konden verderzetten. Uit naam van Kris, onze 

maatschappelijk werkster en mezelf, maar ook het hele team 
vrijwilligers en bezoekers...jullie waren GEWELDIG.   

 
Warme zomeravonden met vrienden, gezellige namiddagen buiten 
in de tuin van LENDRIK, aan tafel met buren en kennissen,…    
het kan opnieuw! Uiteraard nog met de nodige veiligheidregels, 

maar we komen dichter bij het normale leven. 
 

In deze nieuwsbrief treffen jullie vooral buitenactiviteiten aan. 
Niet tegenstaande we binnen ook al wel met kleine groepjes     

mogen vertoeven, blijven we voorzichtig.  
Maar BOUGEREN zullen we zeker doen!  

Doe je mee? 
 

 Uw centrumverantwoordelijke  

 



 

 
Sociaal restaurant 

 Dankzij de vriendenkring én een extra financiële    
 impuls van de Vlaamse Gemeenschapscommissie hebben we tot eind juni 

aan huis maaltijden kunnen leveren. Vanaf vrijdag 10 september openen we terug 
ons sociaal restaurant. (voorlopig enkel op vrijdag)  

Hiervoor kan je inschrijven vanaf 2 augustus.     
 

Zorg-ondersteuning aan huis 
Kom je uit het ziekenhuis of wordt het alleen zijn thuis moeilijker?  

Ben je op zoek naar hulp in het huishouden of bij je dagelijkse verzorging? 
De centrumleidster, Conny komt dan graag eens langs om samen te kijken wat je 

precies nodig hebt. Samen zoeken we oplossingen op maat.  
Want zo lang mogelijk thuis blijven wonen met de gepaste                     

ondersteuning is jou wens en ons motto!   

 

Kleine hulpvragen 
Kleine ondersteuningsvragen, lamp vervangen, brievenbus ledigen, korte 

babbels op de stoep of boodschappen doen… 
ons project BuurtPensioen zoekt de juiste vrijwilliger voor je! 

Vanaf september zal ook elke dinsdag de permanentie weer opstarten.  
 

Zit je vaak alleen, heb je nood aan contacten? Weet dan dat onze vrijwilligers 
klaar staan om je te ontvangen. Zij maken graag tijd voor je vrij. Misschien vind je 

wel aansluiting bij één van onze activiteiten.   

 
Minder mobiel of tijdelijk moeilijk te been… 

Onze aangepaste minibus kan een oplossing zijn. We werken uiteraard ook 
samen met andere initiatieven zoals het Buurthuis Nachtegaal, Sociaal vervoer 

Brussel, ons eigen project BuurtPensioen…. 
 

Geef een seintje op 0471/200 131     
 
 

                           Pedicure 
                                                       Patricia Keyaerts 

                                                      0477/88 39 06 
  

                                                         Zij komt aan huis maar is ook  
                                                          op maandagen bij ons.   

                                                         Contacteer haar voor méér info  
                                                        of een afspraak.   



 
Ben je afhankelijk van handicapspecifieke ondersteuning of ben je RTH cliënt, 
dan staat Kris Laenens, onze maatschappelijk werkster altijd voor je klaar.  

 

 Info of kennismaking?  
0478/77 15 23 

 
 
 
 

Het activiteitencentrum                
‘De Zonnebloem’ voor personen met een beperking herneemt ook stapsgewijs  

zijn gewone werking. Onze aangepaste mini-bus kan voor je verplaatsing zorgen. 
Maakt tijdig je afspraken.  

 

UITSLAG 1ste inzameldag ‘Dopjes’ - marathon 

TOTAAL: 298kg 688g  
 

WZC Pagode: 63kg 250g 
WZC De Wand: 66kg 030g 

WZC De Overbron: 73kg 600g 
Residentie De Wilde Rozen: 95kg 800g 

 
Op vrijdag 25/6 is er onze 2de inzameldag en we gaan voor              

het dubbele aantal KG! Spaar je mee? 
Vergeet ook 30/7 en 27/8 niet op je kalender te zetten. 



 

  
 

Met dank aan de  
Vlaamse Gemeenschaps-

commissie en  
Vzw Vriendenkring  
ADO Icarus NOH 

  
 

In coronatijd werd in één klap duidelijk hoe belangrijk digitalisering voor de             
samenleving is. We werkten vooral online en het sociale leven bestond voornamelijk 

uit beeldbellen. Maar niet voor iedereen! Een grote groep bleef achter…. 
 

Het LDC ADO Icarus zet méér dan ooit hier op in. Vzw De vriendenkring ADO 
Icarus Heembeek zal de acties mbt het helpen de digitale kloof kleiner maken, 

mee ondersteunen. Dat was ook hun intentie voor de komende 2 jaar.              
Zij zullen dit ook echt waarmaken.  

Voorlopig verdeelden we 3 van de 5 aangekochte beeldbel-tablets 
...in bruikleen.  

Het is nog wat oefenen maar een nieuwe wereld ging voor hen open….  
Hiermee willen we de onderliggende generatie ouderen die al wél over een 

‘comfort’ gsm beschikken jaloers maken om hen zo toe te leiden naar           
vormingen over het maximaal gebruik van hun toestel.  

Er zit meer in een … dan je denkt!   

 

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 

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


 
Wat staat er verder nog op het         

programma rond onze  
digitalisering?  

 
 

• De beeldbeltablets worden verder geïnstalleerd en mensen met die met de 
beeldbellers willen skypen zullen worden gelinkt!  

• Tijdens de zomermaanden wordt door de Senior Surfers Club ( Linda V, 
Linda D en Patrick V) verder gewerkt aan een programma voor het najaar. 

• Er zal ingezet worden op een wekelijks permanentiemoment zodat iemand 
je op weg kan helpen bij kleine praktische vragen over je GSM, 

SMARTPHONE, IPHONE, TABLET,… 
• We plannen opnieuw een reeks tabletlessen in. 

• Thema-momenten rond Facebook, Skype, Messenger,…. 
• Kortom we steken méér dan één tandje bij en zorgen dat we met elkaar  

in verbinding blijven. 
 

Ook infonamiddagen over veiligheid op sociale media en thuisbankeren       
zullen aan bod komen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wist je dat het Lokaal dienstencentrum een eigen facebook pagina heeft?  
  
1. Ga naar je eigen facebookpagina en tik bij: Zoeken op facebook:  
    Lokaal dienstencentrum ADO Icarus in  
2. Klik op Lokaal dienstencentrrum ADO Icarus en like ons door op de duim    
    te klikken!  
3. Nodig ook anderen uit om dit te doen.  
 
 

Bedankt!  



 
Pimp eens een stoel … 

Zet hem nadien aan je voordeur, bij je buur of in je voortuin… 
Het fleurt Heembeek op na een toch wat ‘bizarre’ periode!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop 1: 5 en 6 juli van 14u tot 16u30 
Workshop 2: 19 en 20 juli van 14u tot 16u30 

Workshop 3: 9 en 10 augustus van 14u tot 16u30 
 

Heb je er zin in? 
Hoe ga je aan de slag: 

• Bedenk een thema vb postzegelstoel 
• Ga op zoek naar allemaal oude postzegels 

• Zoek een oude, liefst houten stoel 
• Zoek wat schuurpapier 

• Pot lijm/ penseel/ vodden 
• Bus lakpray (om je stoel waterdicht te maken)  

 Schrijf snel in en we maken er iets geweldigs van...  
Max 5 deelnemers per workshop….. 

Schrijf in op 0471/200 131 of mail naar ldc@ado-icarus.be 
 

Droom al maar. 



BOUGEER MEE! 
 

Elke dinsdag en donderdag vanaf 
6 juli tot eind augustus telkens 
van 10u30 tot 11u30  op het  

Peter Benoitplein!  
(liefst short/bermuda of lange 

broek en gemakkelijke schoenen) 
 

Bij slecht weer gaat dit niet door!  
 

Inschrijven verplicht vanaf 21/6 
0471/200 131 GRATIS 

BEWEGINGSDRUM! 
 

Een leuke ritmische groepsles op mu-
ziek. Het is een combinatie van bewe-
gen en ritmisch drummen met echte 
drumstokken op grote ballen. Kan 

staand of zittend.  
 

Dinsdagen 13, 20, 27 juli en 3 en 10 
augustus van 19u tot 20u 

Vrijdagen 16,23,30 juli en 6 en 13     
augustus van 14u30 tot 15u30 

 
(liefst short/bermuda of lange broek en gemakkelijke schoenen) 

Prijs: 3 euro of sportkaart  
(Speciaal tarief VT) 

Inschrijven verplicht vanaf 21/6 op 0471/200 131 

 
 

Nieuwe beweegcoach in huis 
Bewegen op verwijzing! 

 

Camille Vandensteen  
 

Permanentie op donderdagen van 10u tot 14u 
(vanaf 8/7) 

Infomoment en kennismaking op donderdag 
22 juli om 11u30 (na Bougeer mee!)  

Wij voorzien klein gezond hapje en drankje!  
 

 
 
 
 
 



 
 

11 juli   
BUBBEL BARBECUE 

(max 60 personen per dagdeel en met 4 aan een tafel) 
 

Aperitief 
Barbecue (corona-veilig) 
Dessert met koffie 
Vleugje muziek (Colby Band) 
Tombola 
Prijs: 12 euro 

 
De opbrengst (dranken en tombola) gaat volledig naar de  

werking van het LDC  
 

Dagdeel middag (deuren open van 11u30 tot 15u)  
Dagdeel avond (deuren open van 16u30 tot 20u) 

Bij goed weer buiten, bij regenweer in de grote zaal met de deuren 
open!  

 
 

Inschrijven kan telefonisch vanaf 21/6 op 0471/200 131 
Betalen aan onthaal LDC vanaf 5/7 (LDC is dan terug open)   



 

Nieuw!  
 

Een erfgoedcafé  
in Neder-Over-Heembeek 

Ontdek wat het is en hoe jij kan  
meedoen!  

 
Infosessie op 16 september 

 

De Erfgoedbank Heembeek-Mutsaard speurt actief naar het geheugen van Neder-

Over-Heembeek en de Mutsaardwijk om het te delen op de website 

www.erfgoedbankbrussel.be. Dat is een digitale collectie over het leven van de Brus-

selaars. Erfgoedbank Heembeek-Mutsaard bewaart ook alle beelden van de website 

Heembeek-Mutsaard-Ingezoomd, een digitale erfgoedcollectie met meer dan 7000 

foto’s. Maar ongetwijfeld bewaren nog heel wat mensen mooie herinneringen in de 

vorm van foto’s en ander materiaal. Daar gaan we naar op zoek! 

 

De erfgoedbank is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in 

samenwerking met lokale partners en vrijwilligers. Het initiatief is bedoeld om materi-

aal uit privécollecties van families maar ook verenigingen veilig te stellen voor de toe-

komst. 

 

Om dit erfgoed te verzamelen en op de website te plaatsen, zoeken we in Neder-

Over-Heembeek enthousiaste vrijwilligers die mee hun handen uit de mouwen willen 

steken. Zij  gaan op zoek naar het erfgoed, scannen het, noteren de verhalen en zor-

gen ervoor dat alles online verschijnt. Ze helpen mee de erfgoedbank uitbouwen sa-

men met ons en met de andere erfgoedbankvrijwilligers. En dat via een erfgoedcafé.  

 

Hoe dit allemaal in elkaar steekt, dat leggen Sylvie en Annelies van de VGC graag uit 

tijdens een infosessie op 16 september. Zij werken achter de schermen van de erf-

goedbank en trekken geregeld de hort op om uit te leggen waarom de erfgoedbank 

zo tof is. 

 

Interesse? Schrijf je dan zeker in voor de infosessie.  
 

Praktisch 
Wanneer? Waar? 
16 september 2021 / 14.00 tot 16.00 uur  
Lokaal dienstencentrum ADO Icarus,  Peter Benoitplein 22, 1120 Neder-Over-
Heembeek 
Inschrijven 
Conny Roekens (LDC ADO Icarus) onthaal.ldc@ado-icarus.be of 0471/200 131 
of Annelies en Sylvie (Erfgoedbank Brussel): erfgoedbank@vgc.be 

http://www.erfgoedbankbrussel.be
mailto:erfgoedbank@vgc.be


Prijsvraag vorige nieuwsbrief 

De dame op de foto is niemand minder dan Anna Moyson.  We kregen 79 
inzendingen binnen, waarvan 23 juiste antwoorden!  De 3 gelukkige    

winnaars van een koffiekletsmand zijn:  

Colot Roger, Appelmans Roger en  Coomans Frans                             
Vanaf 5 juli mogen deze afgehaald worden in het LDC.   

Wist je datjes… 
...dat al onze vrijwilligers gevaccineerd zijn 

 

...dat we in juli en augustus geen sluiting hebben en alle  

weekdagen open zijn 

 

...dat we er voor kiezen om in juli en augustus nog steeds op afspraak te      

werken om onze maximale bezetting niet te overschrijden en zo de controle 

maximaal te kunnen waarborgen. Dan kunnen we in september een echte 

doorstart maken   

 

...dat jullie aan tafeltjes van 4 zowel binnen als buiten mogen zitten en dus ook 

met 4 op afspraak kunnen komen 

 

...dat we de regels van 1,5meter afstand en mondmaskerplicht voor jullie                             

op de voet opvolgen 

 

...dat het buurtproject Living en Ville terug gestart is en dat we met ons LDC    

2 activiteiten opnemen: “Bougeer mee” en “Pimp je stoel” 

 

...dat er héél veel activiteiten op het plein doorgaan deze zomer 

 

...dat Cecille onze raamtekening verzorgde om in de sfeer te komen 

 

...dat we in september op vrijdag terug sociaal restaurant starten 

 

...dat we Sonia, onze vrijwilligster binnen BuurtPensioen uitgezwaaid hebben 

(zij verhuisde naar de kust!). Wij danken haar en wensen haar veel succes!  

 

...dat we vanaf donderdag 19 augustus starten met een Erfgoedcafé telkens 

van 14u tot 17u  

 

...dat we jullie nog allemaal even graag zien!!! 

   



   

   

   

 
PEDICURE  

Keyaerts Patricia 

 
0477/88 39 06 

  

   

   

'Uit Sympathie' 

Bert Anciaux 

 

Onze sponsors 

Bedankt voor jullie steun! 

Bedankt iedereen...  

 

'Uit Sympathie' 

 


