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Het leven zoals
het is …
Waarom zouden
we binnen
zitten bij goed
weer?

De bezoekers van
het LDC
ADO Icarus
genieten volop
van de tuin in
het LENDRIK
gebouw!

Lokaal Dienstencentrum ADO Icarus

Peter Benoitplein 22 - 1120 Neder Over Heembeek
Onthaal: 0471 200 131 of onthaal.ldc@ado-icarus.be - www.ado-icarus.be
Woensdag 4 september is het LDC gesloten! DAGUITSTAP
Vanaf 14 september is onze ontmoetingsruimte ook op zaterdagvoormiddag open.

Beste bezoeker
Beste buur, vriend,…
Het wordt stilletjesaan wat vroeger donker en de nachten worden frisser. De zomer is nog niet voorbij...mogelijks krijgen we zoals de voorbije weken nog wat verrassingen wat het weer betreft.
We hebben van een erg gevarieerd klimaat mogen genieten. Periodes van regen, van droogtes tot
zelfs hittegolven. Van erg windstille momenten tot stormachtige dagen...
Terwijl jullie zich in deze nieuwsbrief gaan verdiepen, zitten mogelijks heel wat jongeren opnieuw
aan de schoolbanken. Sommigen heel gedreven en vol moed, anderen eerder wat bang. In de kleuterklasjes worden mogelijks wat tranen weggepinkt. Heimwee?
Maar ook hier in het LDC nemen we na een weldoende vakantieperiode een nieuwe start. In deze
nieuwsbrief lees je dan ook heel wat nieuwigheden.
Het lokaal dienstencentrum ADO Icarus heeft ondertussen haar erkenning gekregen vanuit Vlaanderen (het Agentschap Zorg en Gezondheid). Dit is groot en goed nieuws. Dat wil zeggen dat we
ons, naast het vernieuwde Woonzorgdecreet waar heel wat veranderingen inzitten voor de LDC,
ook in regel moeten stellen met de voorwaarden voor een Vlaamse erkenning.
Maar dit komt onze bezoekers en buurtbewoners alleen maar ten goede.
Jullie ZORG blijft onze ZORG! Nu en in de toekomst. Laat dus niet na om voor vragen rond zorg en
ondersteuning bij ons aan te kloppen. Wij luisteren en helpen jullie graag verder. Dit alles om zo
lang mogelijk thuis in jullie eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Ook als het wat
moeilijker wordt.
Wij wensen jullie alvast veel leesplezier met deze nieuwe nieuwsbrief!

Iedereen is welkom in LDC ADO Icarus
Het lokaal dienstencentrum ADO Icarus is een Nederlandstalige ontmoetingsplaats voor alle senioren en
zorgbehoevenden uit de buurt.
Nederlands is dan ook de eerste contacttaal en belangrijkste voertaal in het lokaal dienstencentrum.
Maar mensen helpen is belangrijker dan de taal
waarin dit gebeurt.
ADO Icarus wil in zijn gehele werking van die
diversiteit een meerwaarde maken.
Het Team

Het lokaal dienstencentrum ADO Icarus

Het lokaal dienstencentrum wil buurtbewoners zo lang mogelijk zelfstandig
en kwaliteitsvol laten thuiswonen. Hierbij heeft het centrum extra aandacht voor
senioren en de meest kwetsbaren onder hen.
Het lokaal dienstencentrum vervult dit doel door informatie en advies te geven, ontspanningsen vormingsactiviteiten te organiseren en zorg op maat aan te bieden.
Centrumverantwoordelijke: Conny Roekens

RTH - werking ADO Icarus

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat in verschillende vormen waarvan ADO Icarus
ambulante begeleiding, mobiele begeleiding en dagopvang (enkel in Brussel) aanbiedt.
Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele gesprekken met een begeleider. Een gesprek duurt
1 tot 2 uur. Dit kan thuis bij de gebruiker doorgaan of in één van de lokalen van het
LDC en kan over heel verschillende onderwerpen gaan.
Enkele voorbeelden: de organisatie van het huishouden, het budget, de administratie, de werksituatie, leren zelfstandig wonen, relaties, de opvoeding van de kinderen, ....
Voor wie: voor personen met een fysieke handicap/ of vermoeden van een handicap.
Meer info? Vraag naar Nadia Vaerendonck!
0471.205.954 of nadia.vaerendonck@ado-icarus.be

Het activiteitencentrum ADO Icarus

GOED NIEUWS!
Druppelsgewijs, op maat van de cliënten, werken
we aan een aangepast aanbod. In functie van lopende subsidieaanvragen en de antwoorden daarop,
zullen wij deze werking verder uitbreiden.
Wij zitten alvast niet stil!
Wij geloven in de aanpak van onze 2 vrijwilligers
binnen het activiteitencentrum.
Onze RTH medewerkster zal de opstart hiervan zeker mee richting geven.

Het LDC en haar diensten
Permanent aanspreekpunt
Alle dagen van 9u tot 17u

Sociaal restaurant

Maandag en vrijdag om12u!
Minstens 7 dagen vooraf inschrijven
en betalen.

Onze onthaalvrijwilligers helpen
je graag verder…
Voor ‘zorg- en ondersteuningsvragen’
verwijzen zij door naar de
centrumverantwoordelijke.
Voor de prijs van 7,5 euro kan je
lekker komen eten.
Soep, hoofdschotel en dessert.

Wij hebben geen vaste tafelplaatsen.

Pedicure
Patricia Keyaerts

Je kan bij ons je voeten laten
verzorgen door een gespecialiseerde
pedicure. Patricia ontvangt je graag
Elke maandagnamiddag op afspraak.
op het met haar afgesproken uur.

GSM 0477/88 39 06

Prijs basisbehandeling: 22 euro

Vergeet je eigen handdoek niet
mee te brengen.

Hulp bij je zorgplanning!

Meld dit aan ons onthaal.
De centrumverantwoordelijke neemt
binnen de 24u contact met je op!
Tijdens een huisbezoek zoeken we
dan samen naar
een oplossing op maat.

Buurtzorg (via BuurtPensioen)
Voor kleine hulpvragen zoals
boodschappen, gezelschap, kleine
klusjes, vragen rond GSM, telefoon,
computer,….

Bel 0471/ 20 01 31 of kom op
dinsdagen langs tussen 9u en 17u tijdens de permanentie van
ons buurtzorg-project.
Erna en/of Sonia heten je welkom!

Hand ‘verwenning’

Maak afspraak aan het onthaal.

Verpleegkundige of verzorgende hulp
nodig? Familiehulp of poetshulp…
of een andere persoonlijke vraag?

Warm handbadje, peeling en een
massagebeurt!
Voor € 2 verwent Ines jouw handen...
Je komt letterlijk en figuurlijk
even tot rust!

Altijd welkom!
Altijd in goede handen….
Vanaf oktober op zaterdagvoormiddagen

Vast programma.

Activiteiten met een * = zijn betalend!

Maandag

12u: Sociaal restaurant *
14u:Petanque-initiatie –bij goed weer!
13u30: Qi-Gong *
14u30: Stoelturnen *

Dinsdag

Heel de dag permanentie BuurtPensioen
14u: Breicafé (ontmoetingsruimte)

Woensdag

14u: Gezelschapsspellencafé
(ontmoetingsruimte)

Donderdag

14u: Naaiatelier *

Vrijdag

12u: Sociaal restaurant *
14u: kaartcafé
14u: Dansmix *
(vanaf 27/9)

GDPR

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Sinds 25 mei 2018 is in heel Europa de nieuwe privacywet in werking. Deze wet, genaamd GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) moet de persoonlijke data van de Europese burgers beter beschermen. Elke
organisatie in Europa dient zich te houden aan de richtlijnen, dus ook ADO Icarus.
Wie onze organisatie wat beter kent, weet dat privacy één van onze drie kernwaarden is,
naast autonomie en respect. We vinden het belangrijk om zorg te dragen voor de gegevens van onze bezoekers. Wat betreft onze nieuwsbrief willen wij je erop attent maken dat
je je hiervoor eenvoudig kan uitschrijven. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat
dit dan weten aan Conny via een mailtje of telefoontje (conny.roekens@ado-icarus.be –
0470 90 04 04). We zullen je gegevens verwijderen uit de lijst van ontvangers van de
nieuwsbrief. Je gegevens zullen door ons trouwens ook nooit zomaar verspreid worden
aan derden.
Belangrijk om ook nog te weten is dat wij tussendoor foto’s nemen tijdens onze activiteiten
en deze foto’s gebruiken om te verspreiden via onze kanalen. Onder andere om deze
nieuwsbrieven wat meer sfeer te geven, om te gebruiken op flyers of op de website,… Als
je liever niet wilt dat je beeltenis wordt gebruikt, mag je dit altijd laten weten aan Conny via
een mailtje of telefoontje dan kan zij hier rekening mee houden (conny.roekens@adoicarus.be – 0470 90 04 04).

Nieuw!

Aanbod vanuit samenwerkingen!
Dansmix – vrijdag 14.00-15.00 - grote zaal in Lendrik - vanaf 27/9
Ism GC NOHVA - VGC Sportdienst - Bop
Een combinatie van ritmische bewegingsvormen, basistechnieken van dans, een mix
van onder andere hedendaagse dans, jazz, werelddans. Je danst individueel maar toch
samen in groep en misschien af en toe ook wel eens in duo.
Je betaalt met de 50+ SPORTKAART. Deze kaart kost 30 euro en geeft recht op 10
sportbeurten te kiezen uit het volledige 50+ SPORTKAART-aanbod.
Wie recht heeft op Paspartoe-kansentarief krijgt voor 30 euro een 13-beurtenkaart. Info
en inschrijvingen aan het onthaal ADO Icarus.
Wie nooit eerder Dansmix met Guy Van Aken deed, kan aan een eerste les gratis deelnemen. Guy demonstreert dansmix tijdens de braderij op 7 september om 14u op het
Peter Benoitplein. Kom alvast eens proberen!
Iedereen welkom!

STOELTURNEN
Herstart
STOELTURNEN
9 september!
14u30 tot 15u30
Lesgeefster
Mireille Blanchaert

Herstart
QI - GONG op 9 september!
Eerste les is gratis voor nieuwkomers!
Iedere maandag van 13u30 tot 14u30
Lesgever: François Deschamps

Maandagnamiddagen
Bij goed weer!

BOfort @ ADO-Icarus
Themaweek

Stilstaan bij Kanker
Maandag 14/10
14u: Infosessie preventie borstkanker

Iedere vrouw in de leeftijd van 50 t/m 69 jaar wordt eens in de twee jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Of je meedoet, bepaal je zelf. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de voor- en nadelen zodat je een goed overwogen beslissing kan nemen. Dat
is de reden waarom we tijdens deze infosessie vrouwen bewust willen maken van wat borstkanker is, wat de symptomen ervan zijn en wat te doen. Hoe vroeger borstkanker wordt ontdekt hoe
groter de overlevingskansen zijn.
Na de presentatie kan je vragen stellen.
De spreekster is Naziha Maher van Kom op tegen Kanker & Inak. Zo ben je zeker van wetenschappelijk onderbouwde antwoorden en advies.
Dinsdag 15/10

10u: Kennismakings- en babbelmoment met BOfort
Maak kennis met BOfort, een ontmoetingsplek voor mensen geraakt door kanker. Kom langs en
deel je vragen of je verhaal door een leuke babbel met een medewerker van BOfort.
14u: Lach-yoga
Wij lachen om iets, niet om iemand – wij lachen omdat wij zin hebben om te lachen. Zo’n lachsessie geeft je opnieuw het gevoel van blijheid en van vreugde van het jonge kind. Door de verschillende ‘oefeningen’ geraken wij uit de stress en de ‘kopzorgen’; om te beginnen doen wij reken strekoefeningen alsook ademhalingsoefeningen, wij zingen, dansen en lachen in alle toonaarden. Tot besluit doen wij een lachmeditatie. Een mini-klankconcert om helemaal tot rust te komen
behoort tot de mogelijkheden …
Activiteit gebracht door Marie-Louise Deschepper
Woensdag 16/10
14u: Bezoekmoment LDC ADO-Icarus aan BOfort. Vertrek aan LDC om 13u!
Kom kennis maken met onze gezellige ontmoetingsplek vlakbij het Brussels Ouderenplatform in
hartje Brussel. We verwennen je met een lekker kopje koffie of thee en iets lekkers.
Vrijdag 18/10
10u: Ontspannende visualisaties en relaxatie
Met zacht en toegankelijk lichaamswerk dat spanningen in het lichaam opheft, met bewuste
ademhalingsoefeningen, en met meditaties die werken met visualisatie, maken we een reis naar
een diepe ontspanning van het lichaam. We mogen ervaren hoe het is om ondersteund en gedragen te worden, om alles los te laten, en weer op krachten te komen.
Activiteit gebracht door Griet van Spiders Can Fly
Deze activiteiten zijn gratis—inschrijven aan het onthaal LDC ADO-Icarus

Stilstaan bij Kanker
SLOTMOMENT
Voorstelling Friedtheater
“En? Wat nu?”

(“Sitting stand-up’er” en cabaretier) in een regie van Hugo Vanden Bremt
Fried, in rolstoel, komt in hilarische, onmogelijke, soms schrijnende, Kafkaiaanse maar ook
heerlijk grappige situaties terecht. Wachtzalen, dokters, overheden, controles…
maar ook ‘de zee’, ‘Opa Jeton’ en allerlei figuren die zijn pad kruisen… : ontroerend, mooi, grappig en ook heerlijk muzikaal.
Je mag je verwachten aan catchy komische conferences … maar evenwel diepe boodschappen
waar je mee verder kan.

25 oktober 2019
Grote zaal
GC NOHVA

Peter Benoitplein 22

Deuren 19u30
Aanvang 20u
Prijs: 5 euro
Kaarten
vanaf 15/9
onthaal
De themaweek ‘KANKER’ en het slotmoment met Fried is een initiatief van BOfort ism LDC ADO Icarus. Met dank aan
de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

INFO - MOMENT
E-BANKING
Woensdag 23 oktober 2019 van 14.00 tot +/- 17.00 uur
Bijna alle Belgische banken bieden de mogelijkheid aan om je bankverrichtingen online te doen. Het grote voordeel van online bankieren is dat je van thuis uit al je
bankzaken kan opvolgen en beheren en dit 24 uur op 24 uur, alle dagen van de
week.
Online bankieren zit in de lift! Je kan de saldi van je rekeningen raadplegen, overschrijvingen uitvoeren, rekeninguittreksels afdrukken, domiciliëringen beheren, ...
Wanneer je via de website van je bank, elektronisch gaat bankieren, gaat dit automatisch via een beveiligde verbinding. We gaan na hoe je dit digitaal beveiligingscertificaat kan herkennen. Je kan ook eenvoudig en snel je vermogen online beheren.
Je krijgt een totaal beeld van jouw beleggingsportefeuille.
We gaan deze mogelijkheden bekijken via de online demo's van de verschillende
banken.
Een initiatief van onze Senior Surfers
ism Seniornet Vlaanderen VZW
Met dank aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie

JONGEREN DELEN HUN TALENT!
Woensdag 18 september
Woensdagen 2 –16 en 30 oktober
van 14u tot 17u
wacht KAMILIA hier op jouw vragen.
GSM – IPHONE — IPAD

Hoe zet ik het geluid van mijn GSM aan en uit?
Hoe verwijder ik berichten? Hoe zet ik mijn beltonen
luider of zachter? Hoe verstuur ik een bericht?
Hoe trek ik foto’s met mijn toestel?
Een initiatief van onze Senior Surfers

Dit is een gratis dienstverlening die mogelijk werd gemaakt dankzij
projectsubsidies van de stad Brussel.

Waar staat SENIOR SURFERS voor ???
In 2016 kreeg ons clubje SENIOR SURFERS voor het eerst vorm.
Weliswaar met de steun en hulp van Fedos en VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie). Ook via projecten van de stad Brussel kregen we af
en toe financiële steun.
De opzet van dit clubje was, naast de werking van het Lokaal dienstencentrum, voldoende aandacht te schenken aan de DIGITALE KLOOF.
De digitale wereld gaat immers héél snel vooruit en niet iedereen moet mee kunnen.
Al in onze vroegere locatie zorgden we ervoor dat wie niet goed meekon met de hele digitalisering kon geholpen worden in het LDC. Zo startten we ook de tabletlessen.
Vandaag bestaat dit clubje uit 3 gedreven vrijwilligers. Linda Van den Heede, Linda De
Groote en Patrick Verbelen.
Zij zoeken nog een aanvullende kracht.
Doel: activiteiten helpen opzetten om mensen mee op weg te helpen met de digitalisering.
( workshops, infosessies, voordrachten, permanentie,...cursussen!)
Wij kunnen alvast verklappen dat we begin januari uitpakken met een 7-delige laptopreeks voor
beginners ism Seniornet Vlaanderen. In 2020 zal daarnaast ook een herhaling plaatsvinden van
de tabletreeks. Voor de echte kenners van IPHONE & IPAD
zoeken we naar een ondersteuning op maat…
We proberen ook een permanentiemoment uit te werken in
2020 waar 2/maand iemand bezoekers met praktische vragen kan verder helpen.
Maar in 2019 willen we jullie ook nog verder informeren:

AGENDA
WEETJE

5 december 14u
Voordracht
‘Veiligheid/privacy - Sociale Media’

Nachten worden langer! Maar slapen we beter?
Infomoment: Slaap wel...slaap lekker
VRIJDAG 18 oktober
14u tot 16u00
Slaap je niet goed? Dan ben je bij de infosessie aan het juiste adres. Je komt
er namelijk alles te weten over slapen, slaapproblemen,
slaaphygiëne en slaapmiddelen.
Gratis! Wel inschrijven!
I.s.m. Socialistische mutualiteit

BEWEGEN
OP VERWIJZING
Ook nood om meer te bewegen in je dagelijkse leven?
Doe een beroep op een ‘Bewegen Op Verwijzing’-coach.
Je huisarts kan je doorverwijzen naar zo'n coach, in jouw
buurt!
Thomas is de beweegcoach voor Neder Over Heembeek en heeft ondertussen vaste stek in het LDC ADO Icarus waar hij maandelijks een zitdag heeft. Vandaag begeleidt Thomas een 6-tal mensen. Hij maakt na een goed intakegesprek samen
met jou een beweegplan op maat, zodat je meer gaat bewegen, op je eigen tempo.
Resultaat? Een actiever leven en je voelt je beter in je vel.
Heb jij jaarlijks een aantal goede voornemens, maar merk je keer op keer dat
je er niet in slaagt om deze te realiseren of vol te houden?

Wat is bewegen op verwijzing?

Op doorverwijzing van je huisarts bekijkt beweegcoach Thomas samen met jou hoe
je meer in je dagelijkse leven kan bewegen. Dit kan zowel thuis, op het werk, tijdens verplaatsingen als in je vrije tijd. Thomas heeft een goed zicht op de lokale
beweeg-activiteiten en helpt activiteiten te vinden die bij je passen.

Nieuw INFOMOMENT
Woensdag 18 september om 14u!
Leer Thomas kennen en misschien kan hij jou helpen met
‘MEER BEWEGEN’
Erna kwam zoals velen naar het vorige infomoment
‘Bewegen op verwijzing’ en zette de stap!
“ Ondertussen heb ik met Thomas om de 4 à 6 weken een
afspraak in het LDC. Dat is precies wat ik nodig had. Ik
beweeg meer omdat ik mijn dag anders organiseer. Ook
mijn eetgewoontes heb ik lichtjes aangepast. Het belangrijkste vind ik dat ‘meer bewegen’ voor mij een echt doel
geworden is en dat ik daar bewust mee omga. Ik kom meer
buiten, leer nog steeds nieuwe mensen kennen en voel me
hierdoor beter in mijn vel. Ik word bij Thomas ook erg
gewaardeerd voor mijn inspanningen...en krijg steun in de
moeilijkere momenten……”

JEF-AVOND

Vrijdag 11/10 om 17u
Bestelling aan onthaal doorgeven
de dag zelf vóór 16u

Bij goed weer buiten
in de tuin!
Afronding 20u

'De Bedenkers'
Heb je thuis een vergeten doos met brieven of een verhaal dat voor jou bijzonder is?
Is er een muzieknummer dat jou nauw aan het hart ligt?
Heb je zin om dit te delen en hou je wel van een nieuwe uitdaging?
In oktober en november 2019 zijn
muzikant Thomas Devos en dichter Jan Ducheyne
te gast bij het LDC ADO Icarus.

Zie flyer

Donderdag 26 september
Verjaardags-dansfeest!
Jarigen
van aug /sept
komen GRATIS
PRIJS: 3 euro
Koffie/taart/muziek/dans
Deuren 14u
Muziek 14u30
Einde 17u

BUDDY - Project
Waar Heembekenaren met een ‘zorgbehoefte’
met ‘studenten’ verpleegkunde samen
’op weg’ gaan!
Een traject van 1 tot 2 jaar!
Koffiekletsen, foto’s bekijken, wandelen, uitstapjes, shoppen, muziek beluisteren,
dansen, genieten….. En zoveel meer!

Een samenwerking met de Hogeschool
Odisee / opleiding verpleegkunde.
Ook het komend schooljaar zetten we de
fijne samenwerking verder!

Interesse? Geef seintje aan Conny en zij
houdt je op de hoogte van het volgende
INSTAPMOMENT.

Een samenwerking tussen LDC ADO Icarus en afdeling VERPLEEGKUNDE van de Hogeschool
ODISEE (Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

Erna en Sonia nodigen uit...

Met interessante
gastspreker rond
Discretie - Respect
Privacy

Ontmoetingsmoment

BuurtPensioen
...met gastspreker
Woensdag 25 september
14u tot 17u (lokaal Zonnebloem)

Proficiat José Elsemans…
De 1ste gebruikster van onze aangepaste minibus!
Dat hebben we niet onopgemerkt voorbij
laten gaan.
Sindsdien is José één van onze
regelmatige gebruikers….

José: “ Ik heb hier écht naar
uitgekeken! Geen enkele
benefietactie heb ik laten voorbij gaan. Als
ik hoorde dat het busje er was, heb ik gehuild van geluk.
Het is vooral als ik fysiek moeilijke dagen
heb dat ik er gebruik van maak. Als het lukt
maak ik nog gebruik van het openbaar vervoer. Hiervoor moet ik wel eerst een km
stappen en dat is soms niet
haalbaar.
Met de winterperiode voor de deur zal ik nu
wekelijks naar het centrum kunnen blijven
komen…
Ik woon alleen en kijk iedere week uit naar het sociaal restaurant.
Nadien blijf ik stoelturnen en koffiekletsen. De vrijwillige chauffeur brengt mij en nog
andere bezoekers dan terug naar huis.
Het is een geweldig mooi project en ik ben iedereen dankbaar voor hun steun”.
Bedankt iedereen...velen zijn jullie dankbaar!

VRIENDENKRING
ADO Icarus NOH
op de jaarlijkse

GROTE braderij NOH

7/9

9u tot 18u
Zij bakken de beste pensen en hamburgers….voor
de deur van
Beenhouwerij Elsocht
WELKOM

HALLOWEEN
ONTBIJT

Zondag 20 oktober
Zie flyer
De opbrengst is voor de werking van het busje !

AGENDA
WEETJES

Onze sponsors

'Uit Sympathie'

Bert Anciaux

Bedankt voor jullie steun!

Bedankt iedereen...

