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WARME DAGEN

HOE MEER FRUIT ETEN 

VRIJWILLIGERS

REIZEN 



Warme dagen 



Zorg ervoor dat je altijd fruit hebt thuis. 
Zet de fruitschaal op een goed zichtbare plaats waar je vaak passeert. 
Snijd je fruit op voorhand  of maak een fruitsalade klaar 
Koop fruit van het seizoen, deze zijn goedkoper en lekkerder! 
Neem altijd een stuk fruit mee als tussendoor
Verwerk fruit in je maaltijden. Zie hier voor recepten
https://zekergezond.be/filter?title=Fruit&categoryId=b73c4ee8-448f-4f3a-
ab27-a68cc79b32e7 

Eet jij genoeg fruit? 

Het is belangrijk om dagelijks fruit te eten. Het bevat heel wat  vitaminen,
mineralen, vezels en andere stoffen zoals antioxidanten. We hebben al deze
stoffen nodig voor een normale groei en ontwikkeling en om gezond te blijven.
Nog een voordeel is dat fruit ook veel water bevat, dus het zorgt ook voor een
dorstlessend gevoel! Alleen maar voordelen dus.  

Tips om meer fruit te eten: 

Eten jouw kinderen niet genoeg fruit? Probeer het dan eens op een andere
manier te geven. Misschien willen ze het zo wel eens proeven! 

Hoe meer fruit eten 

https://zekergezond.be/filter?title=Fruit&categoryId=b73c4ee8-448f-4f3a-ab27-a68cc79b32e7
https://zekergezond.be/filter?title=Fruit&categoryId=b73c4ee8-448f-4f3a-ab27-a68cc79b32e7


Gezonde voeding:  tips voor gezonde brooddozen en tussendoortjes
Beweging met een beweegmoment 
Praktische tips voor een goede start

Klaar voor de start 

Wat: Infomoment voor instappers 
Waar: Peuterspeelpunt (Olmstraat 29)
Wanneer: Dinsdag 23 augustus 2022
Thema's

Inschrijven? Ja, geef je naam door aan het onthaal.

Workshop gezond koken 

Wat: Seline (diëtiste) vertelt hoe je op een eenvoudige manier een gezonde
relatie met voeding kan opbouwen. En het blijft niet bij de theorie: we gaan ook
aan de slag en maken samen een evenwichtige maaltijd.

Waar: Wijkeuken Avansa Halle-Vilvoorde (Leuvensestraat 166)
Wanneer:  Donderdag 25 augustus 2022
Inschrijven?  via https://avansa-hallevilvoorde.be/activiteiten/gezond-het-
nieuwe-schooljaar-in 

Activiteiten in de zomer 

https://avansa-hallevilvoorde.be/activiteiten/gezond-het-nieuwe-schooljaar-in
https://avansa-hallevilvoorde.be/activiteiten/gezond-het-nieuwe-schooljaar-in


WIJ ZOEKEN HELDEN
Wij zoeken vrijwilligers! 

مرحًبا

Ben je enthousiast, positief ingesteld, geëngageerd en
help je graag anderen? Dan hebben wij voor jou een

ideaal aanbod als vrijwilliger.  
 

Met vrijwilligers willen we een meerwaarde geven aan de
zorg voor onze patiënt. 

Als buddy
Logistieke medewerker
Vertaler/tolk
Onthaalmedewerker 

Waarmee kan je ons helpen: 

Heb je interesse, bekijk dan de volledige vacatures op
www.wgcdevaart.be of stuur een mail naar: info@wgcdevaart.be
of bel naar 02.25.25.777

http://www.wgcdevaart.be/


Nicole S.:  "Ongeveer tien jaar geleden ben ik als
vrijwilliger begonnen in De Vaart.Ik heb het WGC van toen,
met enkele honderden patiënten, zien uitgroeien naar wat
het nu is geworden, een centrum met meer dan 2500
patiënten. Ook al is mijn inbreng heel miniem, toch ben ik
trots aan dit succes te hebben kunnen meewerken en ik
hoop dit nog lang te kunnen doen."

Paul B.: " Eerst en vooral wil ik graag meedelen dat het
Wgc De Vaart een heel aangename omgeving is om te
werken, toffe collega's, aangename, warme en vriendelijke
sfeer. Allen zijn steeds bereid om ondersteuning te bieden,
te helpen.
 Ook vind ik het zeer aangenaam mijn uiterste best te
doen om de patienten te woord te staan én hun zo goed
als mogelijk te kunnen helpen, doorverwijzen naar dokters,
verpleegkundigen, kinésisten, diëtisten en/of naar externe
hulpverleners zoals afspraken in ziekenhuis of bij
specialisten.
 Het geeft mij persoonlijk een enorme voldoening als ik
mijn best heb kunnen doen én dit niet enkel voor de
patienten, maar ook om mijn lieve collega's een handje toe
te steken."

Vrijwilligers

Wil je ook graag deel uitmaken van ons vrijwilligers team? Bekijk dan al onze
vacatures op onze website: https://wgcdevaart.be/vacatures/vacatures-
vrijwilligers/ 

https://wgcdevaart.be/vacatures/vacatures-vrijwilligers/
https://wgcdevaart.be/vacatures/vacatures-vrijwilligers/


Checklist reisapotheek 
Gebruik deze checklist om te zien of je niets belangrijks bent vergeten mee te
nemen op vakantie.

Reisvaccinaties
Ga je op een verre reis? Vraag dan aan je huisarts of er bepaalde vaccins
aangeraden zijn of zelfs verplicht zijn. Hier vind je ook meer informatie:
https://www.belgium.be/nl/gezondheid/op_reis/vaccins

Coronamaatregelen
 Informatie over de huidige coronamaatregelen kan je terugvinden op: 
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ 

Reizen met de auto 
Ga je met de auto op vakantie? Kijk dan zeker volgende website voor een vlotte
en veilige reis: 
https://www.touring.be/nl/artikels/vermoeidheid-achter-het-stuur
https://www.touring.be/nl/artikels/op-vakantie-met-je-eigen-auto-bereid-je-
goed-voor

Reizen

https://www.belgium.be/nl/gezondheid/op_reis/vaccins
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
https://www.touring.be/nl/artikels/vermoeidheid-achter-het-stuur
https://www.touring.be/nl/artikels/op-vakantie-met-je-eigen-auto-bereid-je-goed-voor


Wist je al dat we een facebookpagina hebben?  Volg ons en zo ben je
ook altijd op de hoogte van alle nieuwigheden.

          https://www.facebook.com/wgcdevaart 

          https://wgcdevaart.be/ 
 WGC De vaart 

 Bergstraat 4, 1800 vilvoorde 
02 252 57 77

info@wgcdevaart.be 

Tijdens de maanden juli en augustus sluit het centrum op maandag om 19 uur.

 Voormiddag Namiddag

Maandag 8:00 -12:30 13:00-19:00

Dinsdag 8:00 -12:30 13:00-19:00

Woensdag 8:00 -12:30 13:00-19:00

Donderdag 8:00 -12:30 13:00-19:00

Vrijdag 8:00 -12:30 13:00-18:30

Rookstopbegeleiding 
In Januari is een groep van 4 personen gestart aan rookstopbegeleiding in
groep in het centrum. 20 Juni was hun 8ste en laatste sessie. Uiteindelijk zijn 3
van de 4 deelnemers rookvrij. 
Wil je ook graag in groep rookstopbegeleiding? Geef dan je naam door aan het
onthaal en wij zullen contact opnemen met je wanneer de volgende sessie
start. 

Veranderingen tijdens de zomer

https://www.facebook.com/wgcdevaart
https://wgcdevaart.be/
https://wgcdevaart.be/

