
Eindelijk zon!
 
Sinds afgelopen weekend is het zover: de zon is in het
land! Veel mensen wachtten al een poos op zonnig weer.
Nu genieten ze er dubbel en dik van!  

Misschien maakte jij wel een fietstochtje of dronk 
je iets lekkers op een terras? Het was de gelegen-
heid om buiten te komen. Ook meren of zwemba-
den in de openlucht hadden veel bezoekers. 

Spetter, pieter, pater 
De temperatuur van het water is nog niet zo hoog. 
Toch namen heel stoere mensen al een frisse duik. 
Opmerkelijk is dat steeds meer gezinnen een 
zwembad in de tuin hebben. Ze kiezen voor een 
plastic zwembad. Of ze laten er eentje aanleggen 
in de tuin. Dat kost veel geld. Bovendien heb je er 
heel veel water voor nodig.

Bescherming
Wil je de komende dagen graag buiten spelen? 
Vergeet dan niet je voldoende in te smeren met 
zonnecrème. De uv-index is hoog. Het cijfer in 
deze lijst gaat van 1 naar 11. Het meet de sterkte 
van de zonnestraling op onbeschermde huid. Voor 
de komende dagen voorspellen ze uv-index 7. Dat 
betekent dat je snel verbrandt. Zoek dus vaak de 
schaduw op. En trek beschermende kledij aan. 

Hitte
Dit zonnige weer heeft ook nadelen. De 
Kalmthoutse Heide is een natuurgebied in het 
noorden van de provincie Antwerpen. Het gebied 
bestaat uit heide, bossen, vennen en landduinen. 
De temperatuur loopt er vaak op. Dan is er brand-
gevaar. Maar liefst 1 hectare heide is vorig week-
end afgebrand. De brandweer vraagt om voor-
zichtig te zijn. Maak geen vuurtjes in een droog 
gebied. En neem ook je afval mee. Een stuk glas 
kan een vuurtje veroorzaken. Zo’n brand betekent 
een catastrofe voor de natuur. 
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>>> Brandgevaar op de Kalmthoutse Heide. 
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