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Start zaterdag 2 juli in  

Mont-Saint-Michel 

 tot zondag 24 juli  

aankomst in Parijs. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mont-Saint-Michel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mont-Saint-Michel


Wist je dat..........?  

  

de zomer steeds langer wordt en in 
het jaar 3500 het langst zal duren.   
 

een beetje UV-straling (en daarom 
de zomer) goed is voor je 
gezondheid.   
 

UV-straling je lichaam helpt om vitamine D aan te maken 
en je die vitamine nodig hebt voor je botten.    
  

té veel UV-straling niet goed is en je als je te lang achter 
elkaar in de zon speelt zonder dat je je beschermt, kunt 
verbranden.     
 

als je vaker bent verbrand door de zon, je later meer 
kans hebt om huidkanker te krijgen.   
 

het daarom belangrijk is om je goed in te smeren met 
een anti-zonnebrandmiddel.   
 

bescherming tegen de zon overal belangrijk is: op het 
strand, aan het zwembad, in de tuin  
 

er sprake is van een hittegolf als de 
maximumtemperatuur vijf dagen lang elke dag 25 graden of 
hoger is en de temperatuur op zeker drie van de vijf dagen 
minimaal 30 graden moet zijn 

  



Is de zomer beter voor je 
gezondheid? 

 

 

De meeste mensen 

associëren de zomer met 

een betere gezondheid. 

Verschillende 

aandoeningen verbeteren 

inderdaad door de zon, 

maar sommigen verergeren 

dan ook. We zetten voor 

jullie alles op een rijtje.  

 

Artritis  
Er gaan veel geruchten rond dat koude en vocht artritis erger 

maken. Maar hier is weinig wetenschappelijk bewijs over. 

Toch moeten patiënten opletten tijdens de zomermaanden, de 

meeste medicatie voor deze aandoening maakt je huid 

gevoeliger voor de zon, waardoor je dus sneller verbrandt. 

Artritispatiënten moeten zich dus regelmatig met een hoge 

zonnefactor insmeren.  

 

Diabetes  
Mensen met diabetes moeten opletten tijdens de zomer. Bij het 

warme weer wordt de insuline sneller opgenomen in het bloed, 

want door de warmte zetten de bloedvaten dicht bij de huid 

uit. Daarom is het belangrijk om je bloedsuikerspiegel dan 

beter in de gaten te houden. Suikerziektepatiënten moeten zich 

dus goed beschermen met zonnecrème en niet te vaak in de 

zon zitten.  

 

 



Hartziekten  
Mensen met hartziekten kunnen opgelucht ademhalen, er 

komen minder hartaanvallen voor tijdens de zomer. Door 

minder licht en langere nachten tijdens de winter, produceert 

je lichaam andere hormonen en dit heeft invloed op je 

hartfuncties. Je hart moet dan meer moeite doen om het bloed 

rond te krijgen.  

 

Nierstenen  
Tijdens de zomer komen nierstenen twee keer zo vaak voor als 

in de wintermaanden. Omdat je dan sneller dehydrateert, is je 

urine geconcentreerder waardoor je meer kans hebt op 

nierstenen. Ook produceert je lichaam door de zon meer 

vitamine D, wat de vorming van nierstenen stimuleert.  

 

Huidziekten  
Aandoeningen als eczeem en psoriasis verbeteren tijdens de 

zomermaanden. Maar rosacea, rode plekken in het gezicht, 

verergert dan. Zonlicht stimuleert namelijk de groei van 

nieuwe bloedvaten, waardoor 

je gezicht roder wordt en je 

puistjes en bultjes krijgt. 

Patiënten moeten dus een 

goede zonnecrème gebruiken, 

maar ook hitte en vocht 

kunnen de aandoening 

verergeren. (ep) 
 

Uit “Goed Gevoel 2009” 

 

  



 
 

 

 

Bewonersnieuws 

We namen afscheid van Valeer Braet. We wensen zijn familie 

veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 

We mochten ook iemand verwelkomen. Paula Van 

Landschoot verblijft op de rode afdeling. We heten haar van 

harte welkom. 

Verjaardagen 

Gele afdeling: 

31/07 Alice Dhaenens 

Paarse afdeling: 

09/07 Florent De Vreeze 

19/07 Anna Baetens 

Rode afdeling: 

19/07 Godelieve Raeman 

22/07 Agnes Van Haecke 

27/07 Paula Van Landschoot 

Groene afdeling: 

18/07 Godelieve Roels 

 



Agenda Geel 

 

Din 5 juli   08u30 Ontbijtbuffet 
   14u30 Zomers aperitief 
Woe 6 juli 14u30 Huiskrantje en gezellig samenzijn 
Vrij 8 juli  14u30 Kaartbingo 
 
Maa 11 juli   FEESTDAG VLAAMSE GEMEENSCHAP 
Din 12 juli 14u00 Vlaamse dag met oliebollenkraam 
Woe 13 juli 14u30 Beweging: Samen naar zee… 
Vrij 15 juli  14u30 Hoger-Lager 
 
Maa 18 juli  08u30 Komen eten 
Din 19 juli  14u30 Bingo 
Woe 20 juli 14u00 Wafelbak 
Don 21 juli   NATIONALE FEESTDAG 
Vrij 22 juli 14u30 Xbox 
 
Din 26 juli  14u30 Getallenboogspel 
Woe 27 juli 14u30 Verjaardagfeest 
Vrij 29 juli  14u30 Quiznamiddag 
 

 

 



Agenda Paars 
 

 

Maa 4 juli 14u30 Kaartbingo 
Din 5 juli  08u30 Ontbijtbuffet 
   14u30 Zomers aperitief 
Don 7 juli  14u30 Verjaardagfeest 
Vrij 8 juli  14u30 Gebruikersraad 
 
Maa 11 juli   FEESTDAG VLAAMSE GEMEENSCHAP 
Din 12 juli 14u00 Vlaamse dag met oliebollenkraam 
Don 14 juli 14u30 Vertel Nam: We gaan op reis naar… 
 
Maa 18 juli  08u30 Komen eten 
Din 19 juli  14u30 Bingo 
Don 21 juli   NATIONALE FEESTDAG 
 
Don 28 juli 14u30 Gezelschapsspelen 
Vrij 29 juli  14u30 Xbox 
 

 
 



Agenda Rood 
 
Vrij 1 juli  14u30 Playbackshow 
 
Maa 4 juli  14u30 Creanamiddag: collage cruise 
Din 5 juli  14u30 Bewegen  
Woe 6 juli 14u30 Creanamiddag: collage cruise 
 
Maa 11 juli    FEESTDAG VLAAMSE GEMEENSCHAP 
Din 12 juli  14u00 Vlaamse dag met oliebollenkraam 
Woe 13 juli 15u00 Vertel Nam: SPANJE 
Don 14 juli 15u00 Sambaballen maken 
Vrij 15 juli 15u00 Aperitiefnamiddag 
 
Din 19 juli 14u30 Bingo  
Don 21 juli   NATIONALE FEESTDAG 
 
Maa 25 juli   CRUISE: België-Brussel 
Din 26 juli    CRUISE: Duitsland-Eiffel 
Woe 27 juli   CRUISE: Frankrijk-Lourdes 
Don 28 juli   CRUISE: Spanje-Barcelona 
 
 

 
 
 



Agenda Groen 
 

Vrij 1 juli  14u30 Playbackshow 
 
Maa 4 juli  15u00 Quiz 
Din 5 juli  15u00 Theelichtjes met zand maken  
Woe 6 juli 15u00 Filmnamiddag: Cinema 
Don 7 jui   15u00 Fruitsatés maken 
Vrij 8 juli  15u00 Konijntje verwennen 
 
Maa 11 juli    FEESTDAG VLAAMSE GEMEENSCHAP 
Din 12 juli  14u00 Vlaamse dag met oliebollenkraam 
Woe 13 juli 15u00 Vertel Nam: SPANJE 
Don 14 juli 15u00 Sambaballen maken 
Vrij 15 juli 15u00 Aperitiefnamiddag 
 
Din 19 juli 14u30 Bingo  
Don 21 juli   NATIONALE FEESTDAG 
 
Maa 25 juli   CRUISE: België-Brussel 
Din 26 juli    CRUISE: Duitsland-Eiffel 
Woe 27 juli   CRUISE: Frankrijk-Lourdes 
Don 28 juli   CRUISE: Spanje-Barcelona 

 


