
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2023 nemen we IEDEREEN mee op de digitale trein...  
 

Openingsuren LDC ADO Icarus 
Maandag tot vrijdag: 10u tot 17u  

  Woensdag: 13u tot 17u 

 
0471 200 131 

Peter Benoitplein 22, 1120 Neder Over Heembeek 
onthaal.ldc@ado-icarus.be   

www.ado-icarus.be      Facebook  
 

 

Lokaal dienstencentrum 

ADO Icarus 

PE 3388 
 

NIEUWSBRIEF 
JANUARI -  FEBRUARI - MAART 2023 

http://www.ado-icarus.be/
https://www.facebook.com/ldc.adoicarus


 

Beste buur, familie, mantelzorger, vrijwilliger 
Beste bezoekers, 
 
2023 
...met een Lente waarbij de buien overwaaien en solidariteit ontspringt 
...met een Zomer waarbij we openbloeien en vele vruchten dragen 
...met een Herfst die de draden weeft tussen mensen 
...met een Winter waarbij kwetsende woorden en vooroordelen bevriezen 
 
Laten we er SAMEN een mooie tijd van maken voor IEDEREEN... 
 
Gelukkig nieuwjaar! 
 
Het was opnieuw een bewogen jaar. Toen we weer wat meer mochten genieten 
van het ‘bij elkaar’ zijn kwam die oorlog in Oekraïne en daarna de energiecrisis.   
De energieprijzen vliegen de lucht in… 
 
We hebben met een mooie en warme feestmaand kunnen afsluiten. Onze Kerst-
markt kende een groot succes en het Kerstbal in Familia is voor herhaling vatbaar. 
We verlieten al zingend onder leiding van Wiet van Bever 2022 en gaan vol 
‘goesting’ een nieuw jaar tegemoet.  

 
Een FEESTJAAR voor ons. We blazen maar liefst 10 kaarsjes uit.              
Alles begon 10 jaar geleden in het Parochiecentrum Familia, met       
een bierviltje en een pen. Zet alvast maar het laatste weekend            

van augustus in jullie agenda! Meer nieuws hoor je later.  
Het wordt een feest voor IEDEREEN.   

 
 

Na 10 jaar hebben ook wij onze tarieven van dranken en   
sociaal restaurant moeten aanpassen. Liefhebbers van koffie 

kunnen nog steeds voor 1 euro aan hun trekken komen.  
Er zal voortaan een karaf water en glazen gratis  

ter beschikking staan.  
   

 
     
 

De belangrijkste wijziging is de nieuwsbrief die voortaan 3-maandelijks                   
in de bussen zal vallen.  

Voor bezoekers die vaak aan onze activiteiten deelnemen vragen we om  
onze infowand extra in de gaten te houden.  

Zelfs met gesloten deuren zijn we open… 
 

We houden graag de warmte binnen... begrijp je?  
Laat je niet afschrikken en kom gerust binnen! 

 
WELKOM 



 

Dienstverlening  
Uw zorg is ook onze zorg... 

 
SOCIAAL RESTAURANT 
 
Prijs: € 9 (soep, hoofdschotel, dessert en koffie)  
Iedere dinsdag en donderdag.  
 
VERVOERDIENST 
 
Ben je moeilijk te been en wil je graag deelnemen aan de activiteiten van het dien-
stencentrum? Voor mensen die in NOH wonen is er de rittenkaart voor € 10 euro 
(goed voor 20 opstapbeurten). Reserveren doen we aan het onthaal.  
 
EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE HULP  
  
Iedere maandag is psycholoog Steven Van der Auwera aanwezig. Bel 0486/51 92 45 
voor een persoonlijke afspraak.   
 
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?              
Of overweeg je wat kleine aanpassingen (armleuning, bed/zetel verhogen, bed naar 
gelijkvloers brengen…) om meer comfort/veiligheid te creëren? 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 zoals een lamp vervangen, brievenbus ledigen, korte 
babbel op de stoep of boodschappen doen. 
Een begeleiding naar de apotheek, kiné of één of ander onderzoek?  
We gaan op zoek naar de juiste buurt-vrijwilliger voor je!  
Elke woensdag is Erna er om naar jou vragen en mogelijkheden te luisteren.  
 
Misschien heb je geen vragen maar wil je net zoals vele anderen, gewoon helpen. 
Dan ben je eveneens welkom. Een zorgzame buurt begint immers bij een zorgzame 
houding. Bedankt om je op te geven als zorgzame buur. (0471/200 131 en vraag 
naar Erna) 
 
PEDICURE  
 
Voortaan kan je op dinsdagen Isabelle, de pedicure treffen in ons centrum. Verder in 
de nieuwsbrief lees je hoe je met haar een afspraak kan maken.  
 

Uw zorg is ook onze zorg... 



Ons project ACCOLAGE organiseert gezellige  
BUURTBABBELS      

Samen met Erna en/of Niklas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14u tot 16u 
 

Breng gerust je buur mee… 
 

GRATIS  
Zonder inschrijving! 

 

   
Woensdag  18 januari 
Woensdag  15 februari 
Woensdag  15 maart 

 
Wij zorgen voor koffie/thee/water 

Ja, natuurlijk mag jij koekjes  
meebrengen... 

 
 

 

 WELKOM  
 

ISABELLE MORIS 
 
 

Op dinsdagen kan je         
Isabelle bij ons treffen 

  
ENKEL OP AFSPRAAK  

                                                       

0472/ 02 08 44   
Bellen enkel op  

maandagvoormiddag  
 
 
 
 

WELKOM IN ONS WARM NEST !  
 



 

Terugkerende activiteiten 
                          Permanent een gezellige ontmoetingsplek  

 
 
Maandag:  
11u SAMEN LEZEN 
13u30 QI-GONG  
14u30 Bougeer mee!  
          
Dinsdag: 
12u SOCIAAL RESTAURANT 
14u BREICAFE  
 
Woensdag:  
14u SPELLEKESDAG (Rummikub, scrabble, kaarten…) 
14u DIGI-CAFE 
14u PERMANENTIE ACCOLAGE 
 
Donderdag: 
12u SOCIAAL RESTAURANT 
14u ERFGOEDCAFE  (1ste en 3de donderdag/maand) 
 
Vrijdag:  
10u tot 17u (SNUISTERDAG) 
Neem gratis tot 3 boeken, CD’S en/of DVD’S mee en                       
kom ze een week later gewoon weer omruilen….   

____________________________________________ 
  

AVOND-RESTAURANT (om 17u30)    
 

 25 /1 Ovenschotel (Spirelli-groenten-gehakt-bechamelsaus) 
 22 /2 Scampi diabolique met rijst  

29/3 Pasta met zalm  
 

Prijs: 9 euro (hoofdschotel/dessert en koffie)/ inschrijven! 

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 

mailto:info@ado-icarus.be


BOUGEER MEE!  
 

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 
Gratis koffie/thee na de les! 

 Bougeer mee! 
 

Alle spieren even ontspannen, om je 
week in week uit goed in je vel          

te voelen... 
Zittend of staand! 

Af en toe met een kwartiertje ‘zitdans’ 
 
 

Lesgeefster: Mireille Blanchaert  
Gratis koffie/thee na de les! 

  
COUNTRY LINE DANCE 

(vanaf 10 deelnemers)  

 
REEKS VAN 10 LESSEN  

VOOR BEGINNERS 
1ste les GRATIS 

 
Inschrijven verplicht! 

Lesgeefsters Isabelle en Conny  
 

QI-GONG 
Maandagen van 13u30 tot 14u30 

Wie te laat komt start pas om 13u45              
(na meditatie!) Tip: Vertrek wat vroeger!   

35 EURO voor een BOP/SPORTKAART        
(10 lessen) 

Sociaal tarief (13 lessen ipv 10) 
1ste keer dat je komt doe je gratis mee! 

BOUGEER MEE 
Maandagen van 14u30 tot 15u30 

10 EURO voor een  BOUGEERKAART  
(10 lessen) 

1ste keer dat je komt doe je gratis mee!  

COUNTRY LINE DANCE 
Dinsdagen van 19u45 tot 21u 

REEKS van 10 LESSEN start 17/1    

35 EURO VOOR DANSKAART 
(volledige reeks) 
1ste les = gratis  

 
GEEN LESSEN OP FEESTDAGEN EN SCHOOLVAKANTIES 



 

 
 

Erfgoedcafé  
Heembeek-Mutsaard  

 
 
 
Tijdens een erfgoedcafé leggen we de nadruk op ontmoeting en uitwisseling. 
We nodigen iedereen met interesse voor erfgoed uit om er samen met ons 
over 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 18/1   -  1/2  -  15/2  -  2/3  -  16/3   *telkens vanaf 14u 

Vrijwilliger gezocht! 
Erfgoedcafé 

 
Wij kunnen jou talenten vast goed gebruiken. 

Waar je ons kan mee-helpen? 
Oude foto’s zoeken, scannen, beschrijven en online delen. 

 
 
 

Wil jij ons team versterken? 
Contacteer ons via het nummer 

02 268 20 82 
Of via 

erfgoedhm@gmail.com 
 
 
 

 

Voor onze werking zijn we op zoek naar 
* dvd’s en muziek cd’s  

 (geen langspeelplaten of cassettes)  

* houten bobijntjes  
(tussen 8 en 15 cm hoog) 

 
 



 
Wees zuinig!    Bespaar waar je kan... 

De prijzen van zowat alles zijn de lucht in gegaan. 
Dit valt zwaar voor velen van ons.   

Gelukkig hebben we samen met enkele bezoekers en vrijwilligers 
wat tips bij elkaar gesprokkeld! Met dank aan het BOP (Brussels 

Ouderenplatform) voor de samenwerking.  
 

Niet met een lege maag gaan winkelen. Je honger bepaalt dan wat je koopt.  
Maak vooraf een boodschappenlijstje en houd je daarbij. 

Bekijk eerst de producten die in reclame staan en koop eens een winkelmerk.  
Doe onnodige lichten uit, gebruik zoveel mogelijk het daglicht. 

Gooi geen restjes weg maar las een restjesdag in… 
Maak verpakkingen volledig leeg.                                                                                         

(vb tandpasta tube opensnijden = 4 extra poetsbeurten)  
Heb je overgordijnen, trek ze dan ook dicht! Het houdt de warmte buiten 

Ontlucht de radiatoren eens. 
Draai niet altijd de verwarmingsknop open en toe, maar stel je                              
thermostaat opnieuw in (je kan de uren aanpassen maar ook                                    

de temperatuur verlagen) 
Een extra dekentje en warme sokken maakt het niet alleen warmer                      

maar ook veel gezelliger!  
Woon je alleen? Spreek dan met je vriend/vriendin af om beurtelings                      

te koken en de maaltijd samen te nuttigen. En of dit gezellig is?  
Haal opnieuw de tochthonden van de zolder.    

Zet toestellen zoals tv, radio en andere met een stand-by lichtje                              
volledig uit als je gaat slapen.  

Laat toestellen die moeten opgeladen worden tot voorbij de                                  
helft verbruiken vooraleer je het weer gaat opladen.  

Wist je dat een elektrische tandenborstel tot 20 dagen verder kan                          
zonder oplader? Waarom staat hem dan bij jou voortdurend op de oplader?      

 

Laat ons weten of jij ook nog een ‘goeie’ tip hebt.  



  ...en onze DIGI-TREIN rijdt verder! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DIGI - CAFE   
 

Vorig jaar konden heel wat bezoekers genieten van gratis         
DIGI-workshops en bezoekjes aan onze DIGI-Dokter.  

Enkele van onze vrijwilligers volgden opleiding om tijdens de     
DIGI-CAFE momenten zoveel mogelijk mensen verder te          

helpen met kleine DIGI-hulpvraagjes.  
 

Elke woensdag  
Tussen 14u en 16u  

Pakken we samen je DIGI-kwaaltjes aan.   
 

Zo trachten we IEDEREEN mee te nemen in de                   
snelgroeiende digitalisering. 

 
Met dank aan Sara Van Zandycke en de DIGI-vrijwilligers     

#IedereenDigitaal  
J O U W  M E E S T  G E S T E L D E  V R A G E N  B E A N T W O O R D  



 
 

RTH of Rechtstreeks Toegankelijke Hulp  
 

Binnen de werking van het lokaal dienstencentrum, 
is Kristien Laenens (Kris) actief als RTH-begeleider.  
 
Wat is RTH? 
RTH biedt begeleidingen om handicapspecifieke on-
dersteuning te bieden aan mensen met een 
(vermoeden van) beperking. Zo kunnen mensen 
vaak zelfstandiger leven en worden mantelzorgers, 
zoals familie en vrienden, minder belast. Bovendien 
zijn de begeleidingen perfect voor personen die net 
buiten het hulpverleningsnet vallen.  

 
Voor wie?  

Je hebt een beperking of vermoeden van een beperking;                                      
er is geen erkenning nodig van het VAPH of Vlaams Agentschap voor          
Personen met een Handicap.   

Je bent tussen 18 en 65 jaar jong.  
Je bent gedomicilieerd in Brussel of Vlaanderen. 
Je hebt nog geen PVB of Persoons Volgend 

Budget 
Je krijgt nog geen ondersteuning van een 

VAPH-dienst 
 
De begeleidingen  
De begeleidingen gebeuren in de vorm van       
individuele gesprekken van 1 à 2 uur. Dit kan    
zowel bij je thuis, als in een lokaal van het       
LDC ADO Icarus. 
 
De begeleidingen zijn gratis. Afhankelijk van je 
hulpvragen wordt samen gezocht naar              
oplossingen en antwoorden op vlak van wonen, 
administratie, gezondheid, vrije tijd, financiën, ….       
 
Daarbovenop ben je ook steeds welkom elke    
2

de
 en 3

de
 vrijdag van de maand (met uitzondering 

van 20/1), telkens van 11u tot 16u in                   
‘De Zonnebloem’. Deze ruimte is toegankelijk 
voor elkeen om in een ontspannen sfeer een fijne 
dag door te brengen.  
 
Heb je hieromtrent nog vragen, aarzel niet contact te nemen met RTH-begeleider 
Kristien Laenens via tel: 0478/77.15.23 of mail:  Kristien.laenens@ado-icarus.be   

 



De Zonnebloem 
 

Elke 2de en 3de vrijdag van de maand  
(met uitzondering van 20/1) 

 
Inschrijven is niet nodig! Onze deur staat voor je open... 

 
 
 
 
 

Je bent iemand met een beperking/vermoeden van een beperking en       
vertoeft graag eens in een andere omgeving?  
 
Ons lokaal ‘De Zonnebloem’ is dan dé ideale plek. Een leeshoek, een plekje 
om muziek te beluisteren, een filmhoek, een kast met gezelschapspellen en 
altijd iemand aanwezig voor een babbeltje. Of breng je hobby-doos mee en 
werk hier gewoon wat verder… Het kan en mag allemaal.  
 
Volledig rolstoeltoegankelijk met eigen aangrenzend sanitair. Heb je een   
assistent of vrijwilliger om je te begeleiden in je persoonlijke ondersteuning 
dan breng je die gewoon mee.  
 
Er is altijd iemand aanwezig voor een babbeltje en wij zorgen voor de kofffie! 
 
  



 

TRY-OUT  voorstelling   (GRATIS) 
 

Plooien en rimpels 
Rebecca Lenaerts woont en werkt in Brussel.  

Ze studeerde theater aan het Instituut voor Theater,                                      
Film en Geluid (RITCS) in Brussel en UDK Berlin. 

 
De kruisbestuiving tussen theater en andere 

artistieke disciplines is een constante            
In haar artistieke werk. 

 
 De laatste jaren heeft het spreken en         

vertellen geleidelijk plaats gemaakt voor de 
stille taal van het lichaam. Geïnspireerd door 

het Japanse Butoh Dans ontwikkelt ze nu 
werk waarin ze haar eigen fysieke               

aanwezigheid en kwetsbaarheid in een        
performance context onderzoekt.  

 
Plooien en rimpels is een verdieping,          

waarbij ze samenwerkt met danseres en    
choreografe Rasa Alksnyte.                        

Beide kunstenaars werken binnen                  
de organisatie MUS-E Belgium aan de 

verbinding tussen kunst en ouderenzorg.  
 

         Donderdag 23 februari om 14u 

            Inschrijven verplicht! 

 

 WORK-SHOP 

 

‘TROLLEN MAKEN’ 
 

Maandag 20 februari 
14u tot 16u30 

 
 

€ 2 + INSCHRIJVEN  
 
 

(je zelfgemaakte trol neem je mee naar huis) 



 
Een gezonde geest   

in een gezond lichaam. 

 
Samen met het LDC ADO Icarus wil Steven Van der Auwera, klinisch psycho-

loog, zich inzetten op 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 kunnen vergroten. Want je móet het niet alleen doen. 

 

Maandagnamiddagen tussen 13u en 17u  (enkel op afspraak 0486/51 92 45) 

... is Steven beschikbaar in het LDC 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.  

 



 
 
 

MANTELZORG & PRAATCAFE 
 

DE KAPSTOK 



 

Woon jij in een ‘zorgzame straat?  
 

Met een zorgzame straat zijn we overtuigd dat buren bereid zijn om                      
elkaar te helpen. Je buren mogen helpen versterkt de sociale cohesie en daarmee 

het gevoel van veiligheid en het zich ‘thuis voelen’. Buren ervaren veelal          
vraagverlegenheid (de drempel om hulp te vragen) en hulpverlegenheid  

(de drempel om hulp te geven). 
 

We investeren in de zorgzame houding tussen buren. Het werkt de drempels       
tussen vraag-en hulpverlegenheid weg. Alle buren worden daarin betrokken. We 

werken inclusief en overstijgen zo de idee van ‘de sterkere zorgt wel de zwakkere’. 
Wederkerigheid (niet financieel) is een belangrijke waarde.  

 
We willen met dit project buren ondersteunen in hun netwerk en het ontwikkelen 
van de zorgzame houding. We starten in 1 straat en gaan zo experimenteren.      

Zo ontdekken we wat best werkt. De ene straat is de andere niet!  
 

Waar staan we met ons project in Neder Over Heembeek? 

 
 

Jawel, we hebben een wijk uitgekozen en zijn volop aan de voorbereidingen bezig 
van een burenbabbel, samen met de bewoners van de weerhouden straat.  

    
Je kan de werking van dit project opvolgen via deze nieuwsbrief en                     

wie weet staan we morgen wel bij jou in de straat.    

 
Zorgzame groeten 

KERNTEAM 
 Petra, Conny, Marc, Peter, Ignace en Niklas (student maatschappelijk werk) 



INFOMOMENT VAKANTIE AAN ZEE 
  

donderdag 9 februari 14u (ism Bop Brussels Ouderenplatform) 
 

             Vakantieweek in Sandeshoved Nieuwpoort  
         2 tot 9 juni 2023 

Het LDC ADO Icarus gaat graag mee… 
 

Een ideale ligging vlak bij de zee en de vele winkels. Je kan er lekker eten, genie-
ten van de gezonde zeelucht en van het uitgebreide animatieprogramma van het 
BOp. Alle praktische info en mogelijkheid tot inschrijving tijdens het infomoment.  

 
Schrijf je in voor het infomoment aan ons onthaal.  

 

WORK-SHOP 
 

‘WOLVILTEN’ 
 

Dinsdag 7 maart 
14u tot 17u 

 
 

€ 2 + INSCHRIJVEN  
 
 
 
 
 

Breng zelf een wollen of gebreide trui  
mee om op te oefenen 

 
Work-shop begeleidster: Danielle Leplat 

 



Één in diversiteit – zo zijn wij !” 

Deze prachtige tentoonstelling toont hoe divers we zijn, en hoe mooi we zijn in onze diversiteit. 
Het is een hart onder de riem voor holebi- en transgenderouderen en een eye-opener voor         
hetero-ouderen die misschien een eenzijdig beeld hadden van holebi’s en transgenders.          

Moeten zwijgen over jezelf en wie je bent en bent geweest is een hartverscheurende vorm van 
eenzaamheid, die hopelijk ooit geen enkele puber en geen enkele oudere nog zal hoeven voelen. 

Wat de Regenboogambassadeurs doen, draagt daartoe bij. 

EXPO  (Gratis) 

Fotografe Jill Bertels brengt 10 mensen in beeld.  

Hun getuigenis is opgetekend in een brochure: wie zijn ze – hoe hebben ze mekaar ontmoet         
–  hoe voelen ze zich best … 

  Bezoek de tentoonstelling van 20/3 tot en met 21/4 
 in het gebouw LENDRIK en ontdek  

niets dan ‘eerlijke puurheid’. 
 

Van maandag tot vrijdag van 10u tot 17u 
 

Ism De Rainbowambassadors  
  

 
 

Dansnamiddag  
Dinsdag 14 maart 14u30   

(deuren open om 14u) 
 

Muziek & Dans & Gebak & Koffie  
€ 3/ inschrijving verplicht 

 
Met niemand 
minder dan  

onze... 
 

RUDI 
TASTENOE 

         



 
 
 
 

AGENDA-WEETJES… 
 

Dinsdag 17/1: Startdag Country line dance* 
Woensdag 18/1: Buurtbabbel 

Woensdag 25/1: Avondrestaurant* 
Vrijdag 27/1: Mantelzorg Praatcafé  -  De Kapstok* 

 
Donderdag 9/2: Infomoment Zee-vakantie* 

Woensdag 15/2: Buurtbabbel 
Maandag 20/2: Work-shop  -  Trollen maken* 

Woensdag 22/2: Avondrestaurant* 
Donderdag 23/2: Voorstelling  -  Plooien en rimpels* 

 
Dinsdag 7/3: Work-shop  -  Wolvilten* 

Dinsdag 14/3: Dansnamiddag me Rudi* 
Woensdag 15/3: Buurtbabbel 

Maandag 20/3: Start tentoonstelling  -  ‘Eén in diversiteit  -  Zo zijn wij!’ 
Woensdag 29/3: Avondrestaurant* 

 
 

We kunnen onmogelijk alles opnemen in onze nieuwsbrief!  
Bekijk dus regelmatig onze infowand!   

 
Vergeet niet in te schrijven voor de activiteiten met een * 

 
 
 

—————————————————————————————————- 

FRIT FRET FESTIJN 2023 
 
 

YES! Ondertussen een gezellige en lekkere traditie… 
in Neder Over Heembeek.  

Zaterdag 11 en zondag 12 maart in LENDRIK  
(meer info weldra in je brievenbus!)  

 



    
 
 

Beste vrienden 
van de Vriendenkring ADO Icarus 

Heembeek  
 

Graag willen we iedereen van harte danken voor de steun tijdens de                 
voorbije maanden. We merken aan de groei van onze leden en de spontane steun 
en complimentjes dat zowel het werk van het LDC (met dank aan alle vrijwilligers) 

maar ook de inzet van de vzw Vriendenkring erg gewaardeerd wordt.  
Dit doet ons oprecht ‘goed’. 

Dankzij jullie kunnen we vandaag én in de toekomst, 
 verder inzetten op ‘Warme Buurtzorg’.   

 
 

ALGEMENE  
LEDENVERGADERING  

 
Graag nodige we alle leden (vrienden) 

en sponsors uit op de algemene           
ledenvergadering. 

woensdag 1 februari om 19u30! 
 

  
 
 
 
 
     
 

 

 
Nog geen lid (€5) van vzw Vriendenkring ADO Icarus Heembeek?  

Deze vzw steunt de werking en de vrijwilligers van het LDC  
 

vk-ado-icarus-heembeek@hotmail.com 
Of vraag je inschrijvingsstrookje aan het onthaal van het LDC ADO Icarus. 

 

FRIT FRET FESTIJN 2023 
 
 

YES! Ondertussen een gezellige en lekkere traditie… 
in Neder Over Heembeek.  

Zaterdag 11 en zondag 12 maart in LENDRIK  
(meer info weldra in je brievenbus!) 



   

   

   

 

 

  

   

   

 

 

  

   

Bedankt voor jullie steun! 

UIT SYMPATHIE 
 

Dank aan iedereen die ons uit ‘eigen’ naam 
een extraatje gaven!  


