
 

           

Beste nieuwsbrieflezer, 

De eerste (?) hittegolf is ondertussen voorbij. De zomer van 2015 is in elk geval goed gestart. We 

herhalen nogmaals dat het in periodes van extreme warmte belangrijk is om voldoende te drinken en om 

20 minuten voor de blootstelling aan de zon een goede zonnebescherming aan te brengen en dit om de 

2 uur of na het zwemmen te herhalen. Kleine kinderen zijn nog gevoeliger voor zonnebrand of zonneslag, 

laat hun steeds een hoedje en een T-shirt dragen. Het is ook goed om extra aandacht te besteden aan 

oudere mensen in de familie of de buurt. We wensen iedereen een zalige zomertijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apotheek Mouton blijft de hele vakantieperiode open op de gewone openingsuren: 

elke voormiddag van 8u. tot 12u. en elke namiddag van 13.30u. tot 18.30u.  

Enkel op zaterdagnamiddag en zondag zij we gesloten. Ook op de wettelijke feestdagen dinsdag 21 juli 

en zaterdag 15 augustus zijn we gesloten. 

Het team neemt afwisselend verlof zodat de dienstverlening steeds verzekerd is. 

Velen zullen op vakantie gaan, denk er dan aan om een reisapotheek mee te nemen zodat je in een 

vreemd land niet dringend op zoek moet gaan naar de nodige geneesmiddelen voor kleine kwaaltjes.  

Verder in deze nieuwsbrief plaatsen we onze checklist “reisapotheek” en “festivalapotheek” zodat je 

thuis al eens kan nakijken wat je nog in voorraad hebt. Vraag advies bij het samenstellen ervan. 
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Fotowedstrijd  

Neem deel aan onze fotowedstrijd. Als je een apotheek ziet in je 

vakantieland (en dat mag gerust ook in België zijn) maak er dan een 

originele foto van maken en stuur hem naar ons nieuw e-mailadres 

apotheek.mouton@gmail.com. 

Vermeld ook even of de foto op onze Facebookpagina mag 

geplaatst worden.  

Doe dit voor 15 september, de winnaar krijgt een leuke prijs.  

 

Nu in de kijker: reisapotheek  

R E I S A P O T H E E K 
o persoonlijke medicatie  
o pijn/koorts 
o reisziekte 
o maaglast/misselijkheid 
o diarree (preventief + behandelend) 
o buikkrampen 
o maagzuur 
o spierpijn, verstuikingen 
o blauwe plekken 
o keelpijn 
o neusdruppels 
o hoestremmer 
o oogirritatie 
o anti-allergie 
o zonnecrème/aftersun 
o lippenbescherming 
o ontsmettingsmiddel 
o handontsmetting 
o steriele gaasjes 
o pleisters/Steristrips             Opgelet bij vliegreizen steek je  
o Compeed tegen blaren             temperatuurgevoelige geneesmiddelen best         
o insectenwerend product/muggennet           in je handbagage.    
o insectenbeten/jeukstillend 
o splinter/tekenpincet 
o koortsthermometer 
o condooms 
o oordopjes 

                   FESTIVALAPOTHEEK  
o persoonlijke medicatie 
o pijn/koorts 
o tonicum tegen vermoeidheid 
o maaglast/misselijkheid 
o oogirritatie 
o zonnecrème/aftersun 
o lippenbescherming 
o handontsmetting 
o WC-brilontsmetting 
o pleisters/Steristrips 
o Compeed tegen blaren 
o insectenwerend product 
o insectenbeten 
o vochtige doekjes 
o condooms 
o oordopjes 
o droogshampoo 
 

 

Opgelet voor teken! Er bestaat nu een website met alle mogelijke info : https://tekennet.wiv-isp.be/ticks 

Apotheek in India 

mailto:apotheek.mouton@gmail.com
https://tekennet.wiv-isp.be/ticks


 Nieuw in de apotheek : 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Agenda : 

Op 9 juli en dan telkens de 2de donderdagnamiddag van de maand komt een audioloog in de 

apotheek. Op die manier kunnen we ook oordoppen op maat afleveren : ideaal tegen lawaai, 

voor zwemmers, concertgangers, …Ook vrijblijvende gehoortesten zijn mogelijk. Indien nodig 

word je doorverwezen naar een neus-keel-oorarts . Wij zorgen samen met de audioloog voor 

het administratieve gedeelte en het afleveren van je hoorapparaten.  Ook voor het onderhoud 

en nazicht van bestaande hoorapparaten kan je bij ons terecht. 

Maak een afspraak op 09/357.20.50 indien je gebruik wil maken van deze service. 

 

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of op een ander e-

mailadres kan u ons steeds een mailtje sturen. Hebt u familie of vrienden die ook 

graag op de hoogte blijven, geef dan gerust hun e-mailadres door. 

 

 

 

 

Furterer shampoo in 

reisformaat 

€ 3.89 

Pleisters voor kinderen  

 in een handig  

metalen doosje    € 3.95 

 

Test bij ons in de apotheek een  

elektrisch verstelbare  relaxzetel  

van het merk Vermeiren 

€ 1098.99 


