Lokaal dienstencentrum
ADO Icarus
PE 3388

NIEUWSBRIEF

September - Oktober 2022

Foto: Buurtbevraging

Inschrijvingen en info
0471 200 131

Openingsuren
Maandag tot vrijdag: 10u tot 17u
Woensdag: 13u tot 17u
Peter Benoitplein 22, 1120 Neder Over Heembeek
onthaal.ldc@ado-icarus.be

Beste buur, familie, mantelzorger, vrijwilliger
Beste bezoekers

Wat een zomer!
We kunnen niet zeggen dat ‘het weer’ niet mee zat. Het was al eventjes geleden dat
we ons HITTEPLAN hebben moeten gebruiken, maar deze keer was het meer dan
nodig!

Voor de ene was het weer een zaligheid en voor de andere een echte nachtmerrie.
Bij onze huisbezoeken stelden we vast dat heel wat alleenwonende ouderen alle
hulp konden gebruiken om de wamte buiten te houden. Bij sommigen moesten we
zelfs karton voor de ramen plaatsen…..
Bedankt alvast aan die mensen die we contacteerden met de vraag om dagelijks
het voetbadje bij de buur te verversen met fris koud water. Zo konden mensen van
tijd tot tijd even met hun voeten in het water zitten overdag….Van warme buurtzorg
gesproken.
We hebben ondertussen 3 van de 5 wijken in NOH bevraagd. Het zou erg fijn zijn
mochten jullie de ingesloten bevraging ook even invullen en ons terug bezorgen
vóór eind september. Ook jullie mening is belangrijk….Uiteraard is de bevraging
enkel voor bewoners van Neder Over Heembeek/Laken.
Ondertussen korten de dagen… Hopelijk kunnen we de komende weken nog wat
nazomeren. Op 11 september hebben we onze ‘Familiedag’. We kijken uit om jullie
allemaal te ontmoeten voor een gezellige babbel.
De traditionele Halloween-actie wordt weer volop voorbereid. In het najaar maken
we ook bekend hoe ons nieuw Mantelzorg-initiatief zal noemen en wat dit zal
inhouden…
Wij hebben de voorbije weken niet stilgezeten. Met deze nieuwsbrief kunnen jullie
de agenda’s weer aanvullen.
Wij wensen jullie alvast een mooie nazomer,

Centrumverantwoordelijke
Conny Roekens

Dienstverlening
Uw zorg is ook onze zorg...
SOCIAAL RESTAURANT
Inschrijven? Ten laatste 1 week op voorhand. (soep, hoofdschotel en dessert).
LET OP! Vanaf september breiden we ons sociaal restaurant uit! Dan kan je op
dinsdag én donderdag komen tafelen aan democratische prijzen. Niet meer op
vrijdagen.
VERVOERDIENST
Ben je moeilijk te been, zit je in een rolwagen en wil je graag deelnemen aan de
activiteiten van het dienstencentrum? Voor mensen die in NOH wonen is er de
rittenkaart voor € 10 euro (goed voor 20 opstapbeurten).
NAAIATELIER/HERSTELDIENST
Elke donderdag tussen 14u en 17u. Eigen herstelwerkjes, kledingstukken
maken maar ook werkjes voor onze geschenkenmarkt, het kan allemaal. Maar
liefst 5 naaimachines en materiaal voor kleine herstellingen staan ter
beschikking. We werken met een 10-beurtenkaart (€ 10 euro). Gratis koffie/
thee. Kom je graag mee dekentjes maken voor onze KERSTMARKT…
Geef een seintje aan Conny!
PEDICURE (medische) Patricia Keyaerts
Een afspraak maken kan op het nummer 0477/88 39 06. Zij komt bij je thuis
of op maandagen in ons centrum.
ZORGONDERSTEUNING 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?
Onze centrumverantwoordelijke Conny komt dan langs om samen te kijken wat
je precies nodig hebt. Samen met andere partners zoeken we oplossingen op
maat.
KLEINE HULPVRAGEN = ACCOLAGE = WARME BUURTZORG
Kleine ondersteuningsvragen, lamp vervangen, brievenbus ledigen, korte babbel
op de stoep of boodschappen doen…
We gaan op zoek naar de juiste buurt-vrijwilliger voor je! Info 0471/200 131
en vragen naar Erna D’Hondt.

Ben je afhankelijk van handicapspecifieke ondersteuning,
dan staat Kris Laenens, onze RTH-medewerker voor je klaar.
De vrijwilligers staan paraat om de werking van
‘De Zonnebloem’ mee mee vorm te geven.
(voor personen met een beperking)

Info? Bel Kris 0478/77 15 23

MAANDAG
=
‘BOUGEER’-DAG
Qi-Gong
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
Nieuwkomers = 1ste les gratis!
1ste les:
Maandag 12 september
13u30 tot 14u30
10 Beurtenkaart 35 euro
Verhoogde tegemoetkoming?
13 ipv 10 beurten & zelfde prijs.
Welkom….
Nieuwkomers = 1ste les gratis!

Bougeer mee!
Iedereen kan mee…
10 beurtenkaart = € 10
1ste les:
Maandag 12 september
14u30 tot 15u30
Welkom...

Heb jij ook zin om elke
maandag een uurtje mee te
‘Bougeren’?
Schrijf je dan snel in.

#IedereenDigitaal

JOUW MEEST GESTELDE VRAGEN BEANTWOORD

Vanaf september rijdt onze DIGI-TREIN verder!
Infomoment over onderstaand programma
7 september 10u tot 12u30 (verplicht inschrijven)

Digi- workshops 10u tot 12u30:
21 september - 28 september
5 oktober - 19 oktober
26 oktober - 2 november

Een Digi-workshop is een praktisch moment waar je in groep kan oefenen met je
smartphone/computer. Telkens rond 1 nieuw onderwerp.

Digi- dokter tussen 14u en 17u/op afspraak:
27 september - 11 oktober
25 oktober - 8 november
Je hebt een probleem met je computer/smartphone. Dan kan je een afspraak maken
bij onze Digi-dokter Sara! Zij zal jouw vragen beantwoorden.
We voorzien 20 min. per persoon.

Digi- cafe tussen 14u en 17u/doorlopend
22 november en 6 december

Terugkerende activiteiten

Leeshoek en open ontmoetingsruimte

Maandag:
11u SAMEN LEZEN
13u30 QI-GONG
14u30 Bougeer mee!
Dinsdag:
12u SOCIAAL RESTAURANT
14u BREICAFE
Woensdag:
14u SPELLEKES SPELEN?
Rummikub, scrabble, kaarten…
Donderdag:
12u SOCIAAL RESTAURANT
14u ERFGOEDCAFE (1ste en 3de donderdag/maand)
14u NAAIATELIER
Vanaf september is er elke LAATSTE woensdag v/d maand
AVOND-RESTAURANT (17u30)
Woensdag 28 september:
Gevulde courget/gehakt/rijst en tomatensaus + dessert
Woensdag 26 oktober:
Vol au vent /frit + dessert
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

Het LDC ADO Icarus nodigt u en uw familie uit!
ZONDAG 11 SEPTEMBER
Doorlopend tussen 11u en 20u
Gezellig samen zijn.
Sfeermuziek, animatie voor jong en minder jong,
lekker eten, leuke babbels en veel gezelligheid.
Eetkaart 15 euro

(vooraf aan te kopen in het LDC - nog tot 7 september)

Aperitief
Boerenboterham met platte kaas of geperste kop
desserten-bordje met koffie/thee

Familiedag ten voordele van de dagelijkse werking van het lokaal dienstencentrum.

Maandelijks brengen we de buurt/buren samen
voor een gezellige burenbabbel.

Vrijdag 30 september
Vrijdag 28 oktober

14u tot 16u30
Inschrijven hoeft niet en breng gerust je buur eens mee...

In ‘t Hiembeiks kotteer (Familia)

BINGO NAMIDDAG

ZATERDAG 24 SEPTEMBER
Start 14u
Altijd prijs…
Inschrijven aan onthaal LDC
Na het spel zijn er croque-monsieurs te verkrijgen!

DANSNAMIDDAG met Rudi TASTENOE
Vrijdag 16 september 14u (GRATIS)
Waar LDC ADO Icarus /Inschrijven aan Onthaal

Wij sluiten hiermee het project af: Reis
rond de wereld van in ons kot!

Een initiatief voor en door Personen met een Beperking

Uitslag VAKANTIEPUZZEL
SOFIE DUMONT
Uit de 29 juist ingevulde antwoorden
trokken we
Mevrouw VAN MONTAGU ANNE
Proficiat, kom gerust je NIEUWE ‘Electrische waterkoker’
in ontvangst nemen.

Verkoop zelfgemaakte
bloemstukken voor
Allerheiligen/Allerzielen.
Maandag 31 oktober - Vanaf 14u

Onze vrijwilligers starten die
ochtend zeer vroeg
om mooie creaties te maken.

I.s.m. CGG
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Zit je ergens mee en kan je er moeilijk over praten?

Een individuele babbel met...‘JULIE’
Vrijdag 23/9 en 28/10

Voor een babbel, een luisterend oor, een moeilijke vraag of om gewoon
even wat stoom af te blazen.

Gesprekken zijn gratis, wel op afspraak.

WELKOM

Erfgoedcafé

Heembeek-Mutsaard
Tijdens een erfgoedcafé leggen we de nadruk op ontmoeting en uitwisseling.
We nodigen iedereen met interesse voor erfgoed uit om samen met ons over
erfgoed te praten en elkaar te ontmoeten. Heb jij oude foto’s,
hebbedingetjes of verhalen over Neder-Over-Heembeek ? Wij bekijken het
samen... Heb je zin in een gezellige babbel of ben je nieuwsgierig?
Kom gerust af!
Donderdagen 1 september, 15 september, 6 oktober en 20 oktober
tussen 14u en 16u in het LDC ADO Icarus

INFOMOMENT - 20 OKTOBER 14u

Ism Bop brussels ouderenplatform
Vakantieweek in Sandeshoved Nieuwpoort
2 tot 9 juni 2023
Het LDC ADO Icarus gaat graag mee…
Kom gerust even mee luisteren!
Hotel Sandeshoved is gelegen aan de verkeersvrije zeedijk van
Nieuwpoort-Bad. Een ideale ligging vlak bij de zee en de vele winkels.
Je kan er lekker eten, genieten van de gezonde zeelucht en van het
uitgebreide animatieprogramma van het BOp. De hele dag door is er
wel iets te beleven.
Voordrachten, wandelingen, optredens.. voor elk wat wils.

Een gezonde geest
in een gezond lichaam.

Samen met het LDC ADO Icarus wil ik me als ervaren klinisch
psycholoog, inzetten te werken aan het verbeteren van uw
mentale en fysieke welzijn.
Vaak kunnen fysieke problemen ons mentale stress bezorgen
en omgekeerd kan onze mentale toestand leiden tot een
verscheidenheid aan fysieke lasten.
Bij elke levensfase komen nieuwe uitdagingen,
vragen én nieuwe inzichten.
Het is een zoektocht die niet altijd eenvoudig is,
maar waarbij praten helpt.
Tijd maken om bij moeilijke thema’s stil te staan
die uw zelfzorg en zelfredzaamheid kan vergroten.
Want je moet het niet alleen doen.

Vanaf 12 september elke maandagnamiddag
tussen 13u en 17u
... zal ik beschikbaar zijn in het lokaal dienstencentrum
ADO Icarus om gesprekken aan te bieden vanuit
eerstelijns psychologische zorg.
Er zijn tot 8 sessies per persoon mogelijk.
Gesprekken kosten 11€ of 4€ voor personen met
een verhoogde
tegemoetkoming. Indien de
kostprijs een drempel is,
kunnen we steeds naar oplossingen kijken.
Indien u hier moeilijk geraakt en in de buurt
woont, kunnen de gesprekken thuis verlopen.

Voor meer info kan u me, Steven Van der Auwera bereiken op 0486/51.92.45
of bij Conny Roekens (Centrumverantwoordelijke)

INFOMOMENT
Vrijdag 14 oktober - 14u

FAMILIEHULP
ADO Icarus is in 2021 een samenwerking aangegaan met Familiehulp op organisatie overkoepelend niveau. Samen slaan we de handen in elkaar om voor onze
diensten een antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen van de buurtbewoners.
Familiehulp biedt aan iedereen -met een zorgvraag- thuis hulp en
ondersteuning aan. Dit maakt het mogelijk om thuis te blijven wonen ook als
het wat moeilijker gaat.
Denk je dat Familiehulp iets voor jou kan betekenen? Kom dan vrijblijvend
luisteren…

Familiehulp is die dag al van 11u aanwezig voor
indivuduele vragen...
Info start om 14u

GRATIS

Graag inschrijven...
Wat vandaag niet is…. kan morgen komen,
vergeet daarom niet te blijven dromen!
Deuren vandaag nog dicht,...gaan morgen misschien open,
vergeet daarom niet te blijven hopen!
De traan van vandaag, is morgen wellicht een lach.
Vergeet daarom niet te leven…
ELKE DAG

Buurtbevraging
Het LDC startte in mei met een grote buurtbevraging.
Deze zal pas afgerond worden eind september.
We hebben Neder Over Heembeek - Mutsaard
in 5 delen opgesplitst. Met onze bevraging waren we te
gast in de wijk Mariëndaal, de wijk rond Meudon en de
omgeving van de Versailles. In september nemen we de
omgeving rond Peter Benoitplein en de buurt rond de
Wandstraat.
Aan de hand van 11 stellingen trachten we antwoorden
te krijgen op belangrijke buurtvragen.
Op basis van die antwoorden maken we ons
meerjarenplan op.
Dit alles maakt deel uit van één grote
omgevingsanalyse, dewelke we naar aanleiding van het
nieuwe Woonzorgdecreet moeten aanleveren aan het
Agentschap Zorg en gezondheid.
Misschien was jij aanwezig op zo een buurtbevraging en
dan willen we je bedanken voor de deelname.
Mocht je nog niet deelgenomen hebben mag je de
vragenlijst bij deze nieuwsbrief invullen en ons terug
bezorgen vóór 30 september.

Hartelijk dank
om ook uw
stem te laten
horen.
Vóór 30/9

AGENDA-WEETJES…
Donderdag 1/9 Erfgoedcafé
Zondag 11/9 FAMILIEDAG
Woensdag 7/9 Infomoment DIGITREIN
Donderdag 15/9 Erfgoedcafé
Vrijdag 16/9 Dansnamiddag
Woensdag 21/9 Start DIGI Workshops
Zaterdag 24/9 BINGO op verplaatsing
Dinsdag 27/9 Start DIGI Dokter
Woensdag 28/9 Avondrestaurant
Vrijdag 30/9 Burenbabbel
Donderdag 6/10 Erfgoedcafé
Vrijdag 14/10 Infomoment Familiehulp
Zondag 16/10 HALLOWEENONTBIJT
Donderdag 20/10 Erfgoedcafé
Donderdag 20/10 Infomoment Zeevakantie
26/10 Avondrestaurant
Vrijdag 28/10 Burenbabbel
Maandag 31/10 Verkoop bloemstukjes
Meer info rond deze activiteiten kan je in deze
nieuwsbrief vinden of aan ons onthaal.

Bedankt Lorre om de loodzware
DODENTOCHT
tot een goed einde te brengen.
We zijn terecht FIER op je!
Langs deze weg willen we ook al de
vrienden bedanken die Lorre steunden
en zo ook een financieel duwtje gaven!

Onze sponsors
Bedankt voor jullie steun!
'Uit vriendschap en
dankbaarheid

Bert Anciaux

'Uit sympathie

Bastaerts
Tambuyzer

