Lokaal dienstencentrum
ADO Icarus
PE 3388

NIEUWSBRIEF

Juli - Augustus 2022

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
Gesloten van 4 juli tot 22 juli (zomersluiting) — Maandag 15 augustus
(OLV Hemelvaart ) - Maandag 29 augustus
(langste koffieklash-tafel op het plein)

Beste buur, familie, mantelzorger, vrijwilliger
Beste bezoekers

We zien jullie graag...
Voor de deur staat een welverdiende vakantie!
Voor onze buren en hun familie, de mantelzorgers, onze vrijwilligers, onze
centrumbezoekers...kortom voor iedereen. Iedereen, iedereen heeft iemand
nodig ...en daar hebben we samen, allemaal samen de voorbije maanden op
ingezet. Dankjewel.
Wij hebben net onze denkers (bestuurders), doeners (vrijwilligers) en schenkers
(sponsors) bedankt met een groot verrassingsfeest.
Ons Lokaal Dienstencentrum is een open huis waar iedereen terecht kan
voor ontmoeting, ontspanning, informatie, vorming en dienstverlening.
Een sociaal netwerk ondersteunt het algemeen welzijn, de levenskwaliteit en de
zelfredzaamheid. Het verenigingsleven draagt eraan bij dat gebruikers van ons
centrum zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen.
De verbinding tussen ons LDC, het verenigingsleven, de handelaars en de buurtbewoners, dat is het netwerk waar we op gaan verder bouwen. Nu en morgen!
We bieden ook een uitgebreid aanbod dienstverlening aan. Men kan bij ons langskomen om thuishulp aan te vragen, zorgondersteuning af te stemmen, aanvragen
persoonlijk alarmsysteem, tegemoetkomingen allerlei, we hebben onze aangepaste
minibus, helpen bij je administratie en er zijn regelmatig zitdagen van verschillende
diensten. We hebben ons sociaal restaurant, mogelijkheid tot pedicure en nemen je
mee op onze digitrein…We willen vereenzaming tegengaan, het sociaal netwerk
versterken en ondersteuning bieden aan zorgvragers.
We zijn ook fier dat we voortaan de naam ACCOLAGE mogen gebruiken als we
over ons BURENNETWERK spreken. Wat in 2013 bij ons in het LDC als een klein
inspirerend projectje begon, is intussen uitgegroeid tot een netwerk met meer dan
600 deelnemers actief in binnenkort 11 Brusselse wijken. Als antenne ‘Neder Over
Heembeek’ blijven we het ‘kleine helpen’ koesteren.
P.S. Houd alvast 11 september vrij … dan houden we één grote FAMILIEDAG!

Dienstverlening
Uw zorg is ook onze zorg...
SOCIAAL RESTAURANT
Inschrijven? Ten laatste 1 week op voorhand. (soep, hoofdschotel en dessert).
Nog even op vrijdagen. Vanaf september breiden we ons sociaal restaurant uit!
Dan kan je op dinsdag én donderdag komen tafelen aan democratische prijzen.
VERVOERDIENST
Ben je moeilijk te been, zit je in een rolwagen en wil je graag deelnemen aan de
activiteiten van het dienstencentrum? Onze vrijwilligers staan voor je klaar.
Voor mensen die in NOH wonen is er de rittenkaart voor € 10 euro (goed voor
20 opstapbeurten). Te koop aan ons onthaal.
NAAIATELIER/HERSTELDIENST
Elke donderdag tussen 14u en 17u verwachten we je. 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.
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
of ben je RTH cliënt(e), dan staat Kris Laenens, onze
RTH - medewerker altijd voor je klaar.
De vrijwilligers
staan paraat om de werking van
‘De Zonnebloem’ mee
mee vorm te geven.
(voor personen met een beperking)

Warme BUURTZORG / het ‘KLEINE HELPEN’

ACCOLAGE
Accolage zijn lokale netwerken van buren die elkaar helpen in het dagelijks
leven. Ze gaan bij elkaar op bezoek, zorgen voor gezelschap, brengen iets
mee van de winkel, geven een lift, enz. Accolage is gebaseerd op solidariteit en wederkerigheid: iedereen kan hulp vragen, iedereen geeft, en iedereen draagt bij volgens zijn of haar eigen mogelijkheden.
De netwerken worden begeleid door professionele antennebegeleiders, samen met lokale vrijwilligers. Dankzij vorming en ontmoetingsmomenten
worden deelnemers regelmatig gehoord en versterken zij hun interpersoonlijke vaardigheden.
Via de werking in de netwerken worden mensen met elkaar verbonden en
dragen we bij tot “warme buurten”. Wil jij ook een schakel zijn in ons buurtnetwerk ACCOLAGE?
Neem snel contact op met Erna D’Hondt op
0471/200 131, ze legt het je allemaal uit!

Warme buurten...
Maandelijks brengen we de buurt/buren samen
voor een gezellige burenbabbel
in ons centrum.
Inschrijven hoeft niet en breng gerust je buur eens mee...

DONDERDAG 28 JULI
DINSDAG 23 AUGUSTUS
Telkens van 14u tot 17u
Van harte welkom.

Bougeer mee!

1 uurtje ‘Bougeren met je hele lijf!’
Woensdagen 10/8, 18/8, 24/8 en 31/8
Telkens van 14u tot 15u
Waar
Peter Benoitplein

Nadien gratis koffie/thee in
het LDC ADO Icarus
Deelname GRATIS

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

Een individuele babbel met...‘JULIE’
Op vrijdag 29 juli en vrijdag 26 augustus
Tussen 13u30 en 16u (op afspraak)

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

Bij een tas koffie of thee kunnen bezoekers in een discrete omgeving
even hun verhaal, hun vraag kwijt….
Gesprekken zijn gratis, wel op afspraak.

WELKOM

#IedereenDigitaal

JOUW MEEST GESTELDE VRAGEN BEANTWOORD

Vanaf september rijdt onze DIGI-TREIN GRATIS 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 (niet in juli/augustus)
14u30 Bougeer mee! (niet in juli/augustus)
Dinsdag:
14u BREICAFE
Woensdag:
14u SPELLEKES SPELEN?
Rummikub, scrabble, kaarten…
Donderdag:
14u ERFGOEDCAFE (niet in juli/augustus)
14u NAAIATELIER
Vrijdag:
12u SOCIAAL RESTAURANT (tot 26/8)
14u PETANQUE

GOED NIEUWS
Vanaf september is er elke
dinsdag en donderdag sociaal restaurant .
Elke laatste woensdag v/d maand :AVOND-RESTAURANT.
Voel je je vaak alleen?
Behoefte aan een wekelijks telefoontje?
Geef een seintje wij gaan op zoek naar een stem
aan de andere kant van de lijn.

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

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 en 15 september
tussen 14u en 16u in het LDC ADO Icarus

Bezoek ons ook eens op zondag 28 augustus in de
tent tijdens de grote barbecue.
Peter Benoitplein Neder Over Heembeek

Dit jaar stapt Laurent de Neef, onze Lorre
‘de Dodentocht’ tvv
"VRIENDENKRING ADO Icarus HEEMBEEK" .
Geloof in Lorre en doneer 0,20, 0,50 of 1,00
euro per gestapte km. Wil je op die manier onze
vriendenkring steunen dan kan je/ mag je
bijgevoegd strookje invullen en binnenbrengen
in het LDC. Of mail je je gegevens door naar
laurentnoh@gmail.com. Na 13/08 krijg je dan
het aantal gestapte kilometers doorgestuurd
zodat je zelf de rekening kan maken.
Lorre is vrijwilliger bij het lokaal dienstencentrum
en bestuurslid van VZW Vriendenkring
ADO Icarus Heembeek.

Het voltallige bestuur van
vzw De Vriendenkring ADO Icarus Heembeek
wenst LORRE alvast veel moed.

LANGSTE

KOFFIE KLASH TAFEL
met de leukste babbels...

MAANDAG 29 AUGUSTUS
14u tot 16u30
Peter Benoitplein
Neem plaats en breng je eigen
lievelingstas mee…

Wij vullen ze gratis met
een koekje erbij!
Zorg dat je er weer bij bent ...
Ambiance verzekerd

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. Op die manier willen we nog beter vraag gestuurde zorg kunnen bieden
aan onze gebruikers. We bouwen samen met Familiehulp aan een buurtgerichte
werking in alle regio’s waar we als organisatie actief zijn. Samen sta je sterker!
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.
Familiehulp heeft verzorgenden en huishoudhulpen in dienst die verschillende
taken kunnen opnemen, zoals daar zijn : toiletzorg, boodschappen doen,
medicatie halen, koken, poetsen, ondersteunen van de mentale gezondheid,
samen wandelen, begeleiding van je administratie, strijken, wassen, ….
Zij verlenen gezinszorg alle dagen van de week, ook in het weekend. Indien
vereist komen zij ook in de vroege avonduren (tot 20 uur) en tijdens de nacht
(22 uur – 7 uur). Zij kunnen, indien gewenst, heel snel opstarten.
Denk je dat Familiehulp iets voor jou kan betekenen? Aarzel dan niet om ons
eens op te zoeken in het LDC ADO Icarus.

Familiehulp zal op DINSDAG 2 AUGUSTUS
tussen 11u tot 15u in ons centrum aanwezig zijn.

Welkom...

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

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 vanaf 25 juli)

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

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

In 2023 kunnen bezoekers van het LDC ADO Icarus
mee met het Brussels Ouderen Platform (BOP) voor een
week vakantie naar NIEUWPOORT!
Omdat het niet voor iedereen
vanzelfsprekend is om deze reis
in 1x te betalen, wil de
vriendenkring een individueel
spaarsysteem opzetten ifv
die vakantie.
Zo kan iedereen mee!
Alle info over dit spaarsysteem kom je te weten op
woensdag 27 juli om 14u in het LDC!
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

AGENDA
Enkele belangrijke data

Burenbabbel - ACCOLAGE
Donderdag 28/7 - 14u
Bougeer mee (op het plein)
Woensdagen 10/17/24 en 31/8 - 14u
Burenbabbel - ACCOLAGE
Dinsdag 23/8 - 14u
DDD: Seniorennamiddag
Zaterdag 27/8 - 14u
DDD: Elsocht’s BARBECUE
Zondag 28/8
DDD: Langste Koffieklash tafel
Maandag 29/8 - 14u
Vanaf maandag 5 september
wekelijks Bougeer mee en QI-GONG
FAMILIEDAG: zondag 11/9
Dansnamiddag: vrijdag 16/9 (info volgt)
Bingonamiddag in het Hiembeiks Kotteer
Zaterdag 24/9 (info volgt)

WELKOM

VAKANTIEPUZZEL
Bezorg ons je oplossing en maak zo
kans op een leuke prijs!

———————————————————————————————————————————————

Naam en voornaam:
Adres:
Telefoonnummer:
We zoeken een bekend persoon:
—————————————————————————
BINNEN BRENGEN VÓÓR 15 AUGUSTUS

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

Bert Anciaux

'Uit sympathie
Duopraktijk
Bastaerts -Tambuyzer

