Zomer
1. Hoe ziet voor u de ideale zomer in Nederland er uit?
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Gewoon een lekker weertje met af en toe s'nachts een buitje
Graag met af en tie snachts een bui
Maakt me niet uit. Bij elk weertype amuseer ik me wel
Niet meer dan 20 graden is voor mij genoeg
Niet teveel zon en geregeld regen (voor de tuin en de natuur
Niet zo veel wind
S nachts regen en overdag mooi weer
Voldoende regen
Zon overdag en een lekker buitje s'nachts
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De laatste jaren oogt het weer in de zomer steeds extremer: nieuwe warmterecords melden
zich. Bent u klaar voor de zomer?

2 Wat doet u tegen de hitte?
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Airco (2x)
Airco aan
Airco kopen klopt niet. Hebben al een airco.
Als iets langzamer doen
Ben zomermaanden weg
Deuren zo veel mogelijk gesloten houden overdag
En rolluiken
Heb een airco
Ik denk aan ijsberen...geeft meteen een grote verkoeling
Kook 's ochtends rond 6.00 u en zet ramen daarna aan voor- en achterkant open, daarna hou ik
alles potdicht.
Koop goede ventilatoren en span me ze min mogelijk in.
Laat de rolluiken dicht
Meer drinken
Overdag alles sluiten
Rolluiken overdag dicht
Rolluiken toe. 's avonds / in ochtend doorluchten
Sluit de rolluiken overdag
Sluit overdag alle ramen en doe boven rolluiken omlaag
Veel drinken
Veel drinken/parasol gebruiken/goed insmeren/zwemmen
Ventilator siësta
Voldoende rust, goed eten en drinken en beschermen tegen de zon intensiteit.
Zoek een plekje in de shaduw
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3. Wat is volgens u de beste locatie in Limburg om te zijn als het 35 graden is?















































Aan de Maas tussen Maastricht en Eijsden.
Aan het water (2x)
Aan het water / zwembad
Aan het water in Stevensweert
Aan het water of in een zaak met airco.
Aan het water, in de schaduw.
Aan het water!
Aan het water.
Achter in de tuin
Achtertuin
Achtertuin net zwembad en ijsjes
Beneden bij mij in de woonkamer.
Bij de slager ;-)
Bij en op het water aan een van de maasplassen
Bij fysiopoint.
Bij het water maar wel in de schaduw
Bij het water.
Bij mij in de woonkamer :) (bij 30 gr. buiten, in huis niet warmer dan 21,5 gr.)
Bij mij thuis in de tuin
Binnen
Binnen (4x)
Binnen in een schaduwrijk koel huis en in de achtertuin onder een ouderwets afdakje waar de
avondwind door kan waaien.
Binnen in huis (2x)
BINNEN MET AIRCO
Binnen met de airco aan
Binnen u huis met deuren enbramen dicht
Binnenshuis (2x)
Bioscoop, grotten, binnenshuis
Buiten in de schaduw
Buiten in schaduw
Daar waar airco is.
Dagstrand heelderpeel of thorn
Daniker bos
Dat ligt er aan welke inspanning je moet doen.
De eigen tuin
De grotten in Valkenburg
De kelder
De kelder of het zwembad, 35 graden is te warm in ons landje
Een bos of park met veel bomen
Een kelder
Ergens aan het water
Ergens aan het water maasplassen
Ergens aan het water, bij een openlucht zwembad
Ergens bij het water onder een boom.
Ergens in de schaduw of zwemmen
Ergens in een bos!
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Ergens waar water is en schaduw
Vaak blijf ik nog liever met die extreem warme temperaturen thuis voor de ventilator en voetjes
in het water
Foroxity, ergens waar airco is of gewoon rustig binnen in huis. Of ergens aan het water.
Geen enkele
Gewoon thuis in de schaduw
Grotten in Valkenburg
Het bos of aan het water
Het Bunderbos
In de achtertuin met de bbq aan en een koude fles bier
In de buurt van water en schaduw
In de kelder (2x)
In de kroeg.
In de onderste lade van de koelkast. Wat een onzin vraag !!
In de sauna
In de schaduw, of binnen
In de supermarkt ;) Of heerlijk bij het water, bij voorkeur ergens waar het op dat moment niet té
druk is, bijvoorbeeld in een natuurgebied met genoeg bomen (schaduw) en een riviertje.
In de tuin
In de tuin in jaccuzi.
In een bos
In een huis wat compleet geïsoleerd is enmet ramen en deuren dicht.
In een zwembad
In eigen tuin
In eigen tuin onder de parasol
In eigen woning/appartement/flat /kantoor of anders goed geïsoleerde en verkoelende
binnenruimte ( vooral op t heets van zo'n dag tussen 12:00 en 16:00 uur).
In het bos (2x)
In het bos onder de bomen, liefst een walnotenboom.
In het bos, liefst met een beekje om extra af te koelen.
In het bos, onder een boom aan het water
In het zwembad of een boswandeling
In het zwembad of lekker achter in de tuin.
In het zwembad!
In huis of in het water
In huis of zwembad
In mijn kelder.
In of aan het water. Zwembad of meertje.
Laco Glanerbrook (zwembad)
Laco Glanerbrook in Geleen.
Langs de maas
Lekker in de achtertuin, terrasje op de markt of aan een van de Maasplassen
Lekker in het bos ,
Lekker thuis onder de parasol met een verkoelend drankje
Maasplassen of Glanerbrook
Mijn achtertuin
Mijn kelder
Natuurgebieden
Nerhens
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Niet op de markt in Sittard, maar thuis in de koele kamer.
Niets.
Onder bomen in bos of zo
Op mij werkplek met klimaatbeheersing
Op plaatsen met een dichte bebossing.
Overal aan het water of nog beter in de bossen.
Park, onder de bomen
Snowworld
Thuis (16x)
Thuis binnen (2x)
Thuis genieten
Thuis in de kelder ;-)
Thuis in eigen tuin
Thuis in het souterrain, prachtige kamer met daglicht, douche, toilet, televisie, ijskast rtc.
Thuis in het zwembad
Thuis in mijn tuin (2x)
Thuis of in park/bos
Thuis of op de fietsy
Thuis uit de zon
Thuis, bij het zwemblaas
Thuis, in de schaduw vande tuin
Thuis, of op her werk. Daar is airco
Thuis.
Tuin
Vaals
Winkels met airco
Zwembad (3x)
Zwembad in Geleen
Zwembad of binnen
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