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Poepcontract
Onlangs kwam een zorginstelling nogal in het nieuws. 
Ze lieten bewoners een contract ondertekenen waarmee 
ze nog maar drie keer per dag en bij voorkeur op vaste 
tijden naar het toilet mochten. ‘Nederland’ was in rep 
en roer. Naar mijn idee meer dan terecht. Normaal naar 
het toilet kunnen/mogen is een mensenrecht waar 
onder geen enkel beding aan getornd mag worden. 

De staatssecretaris stelde een onderzoek in en prompt 
verscheen de bestuursvoorzitter van de bewuste 
organisatie in een praatprogramma om uit te leggen 
wat de achterliggende gedachte was. Gelukkig vond 
hij het woord ‘plascontract’ ook mensonterend. Naar 
het schijnt is de situatie weer teruggedraaid en kunnen 
de bewuste mensen weer onbeperkt gebruik maken 
van het toilet. Datzelfde wens ik ook eenieder met een 
stoma toe. 

Uitwassen zoals bij de bewuste zorginstelling willen 
we natuurlijk niet. Het zou toch te gek zijn wanneer 
we naast een plascontract, ook met poepcontracten 
moeten gaan werken om kosten in de hand te houden? 
Zeker bij een stoma is output niet tegen te houden. Het 
is lastig en voor veel mensen onmogelijk om dagelijks 
met een afgemeten hoeveelheid materiaal uit te 
komen. Wanneer iemand extra materiaal nodig heeft, 
moet dat zonder beperking verkrijgbaar zijn. Uren rond 
moeten lopen met een vol zakje en wachten op het 
moment dat je weer mag wisselen van materiaal is 
geen gewenste situatie. 

Ik ben dus ‘blij’ met alle ophef die is ontstaan naar 
aanleiding van het plascontract. Dat gun je niemand. 
Fijn voor die mensen dat gelukkig alles weer bij 
het oude is. Laten we er in onze sector samen voor 
blijven knokken dat wie van zakje moet wisselen, dat 
ook gewoon kan. Dus geen uitwassen die leiden tot 
persoonlijke drama’s. Ik heb er al vaker over geschreven, 
het blijft m’n stokpaardje: we praten over mensen. Die 
zadel je niet op met foute contracten en al helemaal 
geen plas- of met een beetje fantasie, poepcontract. 
Voor wie zoiets bedenkt hoop ik op zeer hoge nood en 
geen enkel toilet aanwezig binnen een straal van 500 
kilometer…
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een ge-
automatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enigerlei vorm 
of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Welland Nederland BV.

Social Media

Handige weetjes, productintroducties, verhalen van anderen en 
nog veel meer. Volg Welland via:

Op een nazomerse dag in september zĳ n de opnamen gemaakt voor de promotiefi lmpjes over het doorspoelbare zakje 
van Welland. Dit zakje bestaat al 20 jaar. Twee enthousiaste gebruikers vertellen over hun positieve ervaringen met dit 
volledig afbreekbare zakje. Onderstaand een impressie van deze dag.

Promotiefi lmpjes over het doorspoelbare stomazakje

Bekĳ k de fi lmpjes op Welland.nl

Ondertussen zoekt meneer Lagraauw de 
rust op in de tuin.

Mevrouw Lagraauw wordt geïnterviewd 
door Pieter van Image-in.

HEBBES! Deze vlieg zal de opnamen niet 
meer verstoren...

Cameraman Bart zit verstopt tussen de 
plantjes.

Een welverdiende bos bloemen met een 
bedankje voor mevrouw Lagraauw.

Tuinactiviteit; de hortensia’s worden 
gesnoeid.

Instructies worden gegeven voor de 
opnamen met de camper.

Met een drone wordt de rijdende camper 
vanuit de lucht gefi lmd.

Chapeau voor mevrouw en meneer 
Huigen. Op naar een verfrissend drankje.

THE MAKING OF

meneer
Huigen

mevrouw
Lagraauw

De voorbereidingen voor het interview 
met meneer Huigen worden getroffen.

Bij een temperatuur van 33 ºC  met het 
Rhenense voetveer naar de overkant.

Precisiewerk van cameraman Bart.

plantjes.
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Mevrouw Lagraauw woont al 33 jaar samen met haar man in Putten. Nadat er darm-

kanker bĳ  haar geconstateerd was, heeft ze in 2001 een tĳ delĳ k ileostoma gekregen. 

Ze is blĳ  dat ze uiteindelĳ k een permanent colostoma heeft gekregen in 2002. Al vanaf 

de eerste dag gebruikt ze een stomazakje dat door het toilet gespoeld kan worden. Een 

mooie oplossing, aangezien dit ook minder afval oplevert.

Meneer Huigen is 68 jaar en woont samen met zĳ n vrouw in Zetten. Het begon met klach-

ten als bloed bĳ  de ontlasting en aambeien. Zĳ n dochter overtuigde hem van een extra 

bezoek aan de huisarts en dat was maar goed ook. Er werd darmkanker geconstateerd en 

bestralingen en operaties volgden. Ook na de aanleg van een colostoma, ontstane breuken 

en twee ingebrachte matjes staat meneer Huigen nog steeds zeer positief in het leven.

Al een tijdje liep mevrouw Lagraauw met 
klachten. Onderzoek wees uit dat darm-
kanker de oorzaak was. Mevrouw Lagraauw 
kreeg te horen dat een tijdelijk stoma wel-
licht voldoende zou zijn, maar dit bleek niet 
het geval. “Ik ben dankbaar voor de per-
manente colostoma, ik kan weer alles eten, 
drinken en doen”, vertelt mevrouw Lagraauw. 

Samen met haar man hadden ze een druk 
bestaan. Zij was werkzaam in onder andere 
kraamzorg en bejaardenzorg en hij werkte 
als bouwkundige en beheerde de gebouwen 
van de staat in Oostelijk Flevoland. In hun 
vrije tijd waren ze altijd op pad. Ze hebben 

Toen er darmkanker en darmpoliepen 
werden gevonden, schrok meneer Huigen 
even. Het eerste bezoek aan de huisarts had 
namelijk niets opgeleverd. Maar de klachten 
bleven en op verzoek van zijn dochter volgde 
er een tweede bezoek. Meneer Huigen 
onderging bestralingen en een operatie.
Tijdens de operatie is een breuk bij de stoma 
ontstaan. 

Op vakantie werd meneer Huigen met een 
fi stel bij de bilnaad geconfronteerd. Na 3 
maanden was deze genezen. Daarna is er 
een breuk in dit gebied ontstaan. Vervol-
gens onderging meneer Huigen een 2e 
operatie waarbij 2 matjes zijn geplaatst in 

veel getrokken met de caravan naar landen 
als Oostenrijk, Tsjechië en Zwitserland. 
“Naarmate we ouder werden, gingen we wat 
vaker in de buurt kamperen. Nu genieten we 
vooral thuis. Samen en met onze kinderen en 
kleinkinderen”.

het lichaam,  één om de stoma en één voor 
de breuk in de bilnaad. De matjes zorgen 
voor versteviging en verkleinen de kans op 
het oprekken van de stomaopening en een 
breuk. “Ik heb tot op heden geen breuk meer 
gehad. Bij zwaardere activiteiten gebruik ik 
een steunbandage”, vertelt meneer Huigen.

Meneer Huigen is een actieve man en gaat 

Mevrouw Lagraauw vertelt dat ze al vanaf 
de eerste dag een stomazakje gebruikt dat 
door het toilet gespoeld kan worden. Voor-
dat mevrouw Lagraauw een stoma kreeg, 
bezocht ze een beurs voor stomadragers. Ze 
kwam in gesprek met een vertegenwoordiger 
van Welland die haar over het doorspoelbare 
zakje vertelde. In het ziekenhuis stond zij 
erop dat ze dit zakje kreeg. “Het is een prettig 
zakje en ik vind het zo fi jn dat ik het gewoon 
door het toilet kan spoelen. Ik hoef nergens, 
thuis of waar dan ook, te verzinnen waar ik 
de volle zakjes moet laten”, aldus een tevre-
den mevrouw Lagraauw.

er graag op uit. Regelmatig gaat hij samen 
met zijn vrouw met de camper op pad. Hij 
vertelt enthousiast over het stomazakje dat 
door het toilet gespoeld kan worden: “Het 
doorspoelbare zakje is een geschenk uit de 
hemel zeg ik wel eens. Als we onderweg zijn, 
maak ik gebruik van het toilet voor het ver-
schonen van mijn stomamateriaal. Ik spoel 
het binnenzakje door en hoef dit niet meer 
weg te gooien in de afvalemmer. Daar wil ik 
het helemaal niet in hebben”. Meneer Huigen 
besluit nog met een tip: “Maak gebruik van 
een spiegel tegen de wand bij het verzorgen 
van de stoma. Zo kun je het altijd goed zien. 
In de camper heb ik ook een een spiegel opge-
hangen en dat werkt ideaal”.

“Ik vind het zo fi jn dat 
ik het gewoon door het 
toilet kan spoelen. ”

“Het doorspoelbare 
zakje is een geschenk 
uit de hemel.”

INTERVIEW MEVROUW LAGRAAUW

INTERVIEW MENEER HUIGEN

Bekĳ k het volledige fi lmpje op www.welland.nl

Bekĳ k het volledige fi lmpje op www.welland.nl
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UITGELICHT

Hoe gebruikt u het luchtventiel?
1.  Leg de materialen klaar. Ventiel, alcoholdoekje, schaartje met een 

scherpe punt en uw stomazakje.
2.   Maak met het meegeleverde alcoholdoekje het gedeelte van het 

zakje schoon waar u het ventiel gaat plakken. Dit is boven de 
stoma-opening naast het fi lter. Indien u een zakje heeft met een 
kijkvenster kunt u deze eenvoudig openen.

3.  Verwijder het folie aan de achterzijde van het ventiel. Raak het 
plakkende gedeelte niet aan. 

4.  Plaats het geopende ventiel op het schoongemaakte gedeelte 
van het stomazakje. Druk vervolgens het ventiel stevig aan voor 
maximale kleefkracht.

5.  Wanneer u het ventiel goed op het zakje heeft geplakt, draait u 
het zakje om en trekt u het ventiel naar beneden in de stoma- 
opening aan de achterzijde van het zakje. 

6.  Prik nu met de punt van het schaartje een gaatje in het midden 
van het ventiel. Maak het gaatje van dezelfde grootte als de 
opening van het ventiel. Op deze wijze ontsnapt de lucht het beste.

7.  Als u het gaatje heeft gemaakt, kunt u het ventiel sluiten. Het 
zakje is nu klaar voor gebruik.

Lucht erin of juist eruit
Het Osto-EZ-Vent® luchtventiel is het antwoord op veelvoorkomende problemen bij een stoma, namelijk: ballooning en vacuüm trekken. 
Dit handige luchtventiel laat lucht erin of juist eruit.

Ballooning
Bij ballooning staat het zakje bol. Er is op dat moment meer lucht in het zakje dan het reguliere fi lter verwerken kan. Het Osto-EZ-Vent® 
luchtventiel biedt hier uitkomst. Betrekkelijk eenvoudig kan bij herhaling (overmatige) lucht uit het zakje gelaten worden. Dit kan een 
positief effect hebben op het draagcomfort.

Vacuüm trekken
Bij vacuüm trekken treedt er een zuigende werking vanuit de stoma op. Via het Osto-EZ-Vent® luchtventiel kan dan juist lucht in het 
zakje gelaten worden. Draagcomfort en draagtijd van het stomazakje kunnen daarmee worden verbeterd.

Het Osto-EZ-Vent® luchtventiel
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Even voorstellen...
Per 1 augustus jl. is het team 
van Welland uitgebreid met 
Ingrid van Deuveren. Samen met 
collega Suzanne den Hollander is 
Ingrid werkzaam op de afdeling 
Marketing en Communicatie. 
Ingrid is creatief en heeft een 
passie voor vormgeving. Zij heeft 
een ruime ervaring op dit gebied 
als zelfstandig ondernemer. In het 
verleden heeft zij in de medische 
branche gewerkt.  

WELLAND IN DE KĲ KER

En de winnaars zĳ n...
Met de nieuwe online nieuwsbrief van Welland ontvangt u als eerste 
informatie over nieuwe en bestaande producten, uitnodigingen 
voor verschillende beurzen en evenementen, leuke acties, ervaringen 
van andere stomadragers en nog veel meer. De nieuwsbrief wordt 
maximaal één keer per maand verstuurd. Ga naar Welland.nl en meld 
u direct aan. 

Winnaars
Onder iedere 50 nieuwe abonnees wordt een cadeautje verloot.
Dit zijn de eerste 3 winnaars:

•  Mevr. Y. Joghi, Rotterdam
• Dhr. A. Fairley, Lent
• Mevr. A. Vorstenbosch, Eindhoven

Van harte gefeliciteerd!

Lijkt uw stomazakje soms net een ballon?
Met het handige luchtventiel van Wellform laat u  eenvoudig 
lucht uit het stomazakje of erin.

  Bekĳ k de instructiefi lm op 
Wellform.nl

 Kĳ k op Wellform.nl voor meer informatie en 
vraag een proefpakket aan.

Het Osto-EZ-Vent® luchtventiel is het antwoord op veelvoorkomende problemen bij een stoma, namelijk: ballooning en vacuüm trekken. Het Osto-EZ-Vent® luchtventiel is het antwoord op veelvoorkomende problemen bij een stoma, namelijk: ballooning en vacuüm trekken. 

Met het handige luchtventiel van Wellform laat u  eenvoudig 
lucht uit het stomazakje of erin.
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Een kĳ kje achter de schermen bĳ  de afdeling Logistiek
Als je het geordende magazijn binnenstapt bij Welland in Heteren dan word je 
verwelkomt door de twee altijd goedgehumeurde heren, Romeo Esseboom en 
Kees van Loenen.

Romeo: “Elke dag ga ik met 
plezier naar m’n werk”.

Kees: “De werksfeer bij Welland 
is bijzonder goed, en dat straal 
je als bedrijf uit naar buiten”.

Voldoende voorraad 
In het drie verdiepingen tellende magazijn wordt gewerkt met 
volledig elektronisch voorraadbeheer met barcodescanning. “In de 
6 jaar dat ik bij Welland werk, heb ik het bedrijf zien groeien. Toen ik 
bij Welland begon, waren we nog gevestigd in Duiven. In 2011 zijn 
we verhuisd naar een groter pand in Heteren. Met behulp van het 
elektronische voorraadbeheersysteem weten we exact de locatie in 
het magazijn en kunnen we alle informatie over dit product zien”, 
vertelt Romeo enthousiast. 

Vóór 16.00 uur besteld, dezelfde dag verstuurd
“Welland streeft ernaar om bestellingen die vóór 16.00 uur worden 
geplaatst, dezelfde dag nog worden verstuurd. De orders verwerken 
we direct, zodat het dezelfde dag nog met de post mee kan. Er ligt 
voldoende voorraad opgeslagen, zodat we geen “nee” hoeven te 
verkopen”, vult Kees aan. Kees trad in februari 2015 bij Welland in 
dienst. Kees: “Vanaf de eerst dag wist ik dat ik een goede keuze had 
gemaakt. Romeo en ik vormen een goed team en we hebben veel 
plezier. Dit geldt trouwens ook voor de andere collega’s bij Welland.” 
Welland heeft een leveringsbetrouwbaarheid van bijna 100%. 
Mede dankzij de inzet van deze twee waardevolle medewerkers!

Social Media
Handige weetjes, productintroducties, verhalen van anderen en 
nog veel meer. 

Volg Welland via:
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Aan de 1-delige en 2-delige producten van Aurum® is pure Manuka Honing toegevoegd. Hiervoor zĳ n vele bĳ en druk 
in de weer. Maar wat doen deze bĳ en eigenlĳ k in de winter? Hans Reichart heeft er een artikel over geschreven dat 
onlangs in het AD verscheen.

Imker laat zĳ n bĳ en overwinteren in de Dordogne

Een half miljoen bĳ en uit de Kromme Rĳ nstreek zuigt straks aan Zuid-Franse bloemen. 

Imker Leo Gensen uit Wĳ k bĳ  Duurstede bracht ze met zĳ n pick-uptruck naar de Dor-

dogne. Daar komen ze op krachten voor een nieuw seizoen nĳ vere arbeid in de kassen. 

Het is voor het eerst dat bĳ en zuidelĳ k overwinteren.

De insecten maken hun reis in een 
aanhanger, in afgesloten, goed geven-
tileerde bijenkasten. De beroepsimker, 
eigenaar van imkerij en winkel de 
Werkbij in Rhenen, ziet het als een ideale 
oplossing: “Grootste probleem voor de 
bijen is dat er in Nederland vaak niet 
genoeg goed voedsel te halen is.’’

Wereldwijd zijn er steeds minder bijen. 
Een schadelijke mijt, gewasbescher-
mingsmiddelen en te weinig bloemen 
zouden de boosdoeners zijn. “Als ik 
mijn bijen op een plaats zet waar ze 
genoeg stuifmeel en nectar kunnen 
vinden, bloeien ze op. Rond Mauzac in 
de Dordogne is veel meer te eten voor de 
bijen, het wordt er niet zo koud en aan 
het begin van het jaar is er eerder weer 
voedsel.’’

Conditie
Het is belangrijk dat de bijen na hun 
winterslaap weer snel in conditie zijn, 
want de contracten voor hun bestuif-
werk in de kassen zijn al getekend. Het 
winterverblijf is mogelijk doordat een 
kennis die hobby-imker is, met pensi-
oen ging en in Mauzac - 850 inwoners 
- neerstreek. Hij zorgt komende winter 
voor de bijen.

Niet alle bijen van de Werkbij hebben 
het gelukje dat ze op vakantie mogen. 
Veel zijn er nog aan het werk in Beek-
bergen, waar de heide nu volop bloeit. 
Maar wie weet horen zij bij de tweede 
lading. Half oktober maakt nog eens een 
miljoen bijen de reis van 1100 kilometer.

Oplossing
Bijenexpert van de Wageningen Uni-
versiteit dr. Tjeerd Blacquiere snapt de 
‘overwinterkeuze’ en ziet het vooral als 
een goede oplossing voor imkers met 
bijen die ingezet worden voor bestui-
ving. Voor andere bijenvolken is er geen 
reden om voedsel en warmte te zoeken. 

“Zeker met het weer van de afgelopen 
weken zijn de meeste bijenvolken in 
goede conditie. Volken die uit de kas 

komen zijn er niet zo goed aan toe en 
moeten vaak al in maart weer aan de 
slag. Frankrijk is een goede bestemming. 
Daar is niet per se méér fl ora, maar wel 
later en eerder in het seizoen.’’

“Grootste probleem voor de bijen is dat er in 
Nederland vaak niet genoeg goed voedsel te 
halen is.’’

ACHTERGROND

“Een half miljoen bijen uit de Kromme Rijnstreek 
zuigt straks aan Zuid-Franse bloemen”

Manuka Honing

Manuka Honing verzacht en verzorgt 
de huid, heeft een antibacteriële wer-
king en zorgt voor een ontstekings-
remmend effect.
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Thema: voeding & stoma 
Welland Service Team

Ik krijg binnenkort een stoma op mijn 
dikke darm. Moet ik met een stoma een 
speciaal dieet volgen?
Een stoma op de dikke darm noemt men 
een colostoma. U hoeft zeker geen speciaal 
dieet te gaan volgen. Wel zijn een aantal 
zaken van belang. Het beste is dat u na 
aanleg van uw stoma uw normale eetpatroon 
weer zo snel mogelijk gaat oppakken. Zorg 
ervoor dat u voldoende vezels eet. Deze 
voedingsvezels zijn belangrijk en zorgen er 
met name voor dat uw ontlasting een vaste 
vorm krijgt. Plantaardige producten als 
volkorenbrood, fruit, groente en rauwkost, 
peulvruchten, aardappelen en rijst bevatten 
veel voedingsvezels. Om verstopping te 
voorkomen is het erg belangrijk dat u ook 
voldoende drinkt. Het advies is om 1,5 tot 
2 liter per dag te drinken. Soep, vla en/of 
yoghurt tellen hierbij ook. Wanneer u weinig  
plast en uw urine donker en geconcentreerd 
is, kan het zeker zo zijn dat u te weinig drinkt.  
Zorg ervoor dat u in dit geval wat meer vocht 
tot u neemt.
 
Sinds 6 maanden heb ik een colostoma. 
Ik heb regelmatig last van winderigheid 
waarbij mijn zakje ook erg bol komt 
te staan. Wat kan ik doen om dit te 
verminderen?
Bekende producten die winderigheid 
kunnen veroorzaken zijn bijvoorbeeld  
peulvruchten, koolsoorten, prei, uien, 
knofl ook en koolzuurhoudende dranken. 
Verder is het zo dat zaken als snel eten, 
veel praten onder het eten, roken, drinken 

door een rietje of zelfs een verkoudheid 
voor veel lucht in het darmkanaal zorgen. 
Wellicht zou u hier iets aan kunnen hebben. 
Uiteindelijk is winderigheid van persoon tot 
persoon verschillend. Wanneer u last blijft 
houden van opbollende zakjes is het niet 
onverstandig om eens te overleggen met 
een stomaverpleegkundige. Er kan samen 
met u gekeken worden naar een mogelijke 
oplossing.

Na een vervelende tijd heb ik sinds enige 
maanden een urinestoma. Ik gebruik 
1-delig materiaal en red mij prima zelf. 
Wel heb ik regelmatig wat sterk ruikende 
urine wanneer ik mijn zakje leeg. Ook is 
mijn urine wel eens wat vlokkerig. Wat 
zou ik hier aan kunnen doen?
Met uw urinestoma hoeft u geen speciaal 
dieet te volgen. Wel is het erg belangrijk 
dat u voldoende drinkt. Het is aan te raden 
dat u tenminste 2 tot 2,5 liter per dag tot 
u neemt.  Soep, vla en/of yoghurt tellen 
hierbij ook. Het is mogelijk dat uw urine wat 
geconcentreerd is, omdat u wat te weinig 
drinkt. Geconcentreerde urine ruikt wat 
sterker dan wat meer heldere urine. Er zijn 
producten die een sterke geur aan urine 
geven. Dit zijn bijvoorbeeld; citrusvruchten, 
vis, eieren en thee. Ook bepaalde medica-
menten als antibiotica kunnen urine een 
sterke geur geven, net als Vitamine B 
preparaten. De vlokken in uw urine kunnen 
mogelijk worden verklaard doordat de darm 
waarvan uw urinestoma is geconstrueerd 
wat vlokken afgeeft via de darmwand. Deze 

Even voorstellenOp de foto ziet u de verpleeg-
kundigen van het Welland 

Service Team (WST): Inge Florie, 
Theo Tromp en Nelleke van de 
Vliert (v.l.n.r.). Zij staan voor u klaar.

Vragen of advies op maat

Heeft u vragen over een bepaald 
product? Heeft u huidproblemen? Bent 
u op zoek naar een oplossing voor een 
probleem? Neem dan contact met ons 

op, wij helpen u graag.

OPTIMALE BESCHERMING

Aurum 
Ervaar de kracht uit de natuur
1- en 2-delige lijn met Manuka Honing
De huidplaten van zowel de 1- als de 2-delige lijn 
bevatten Manuka Honing. Deze honing verzacht en 
verzorgt uw huid, heeft een antibacteriële werking 
en zorgt voor een ontstekingsremmend effect.

Vraag een proefpakket aan via Welland.nl of maak gebruik van de antwoordkaart in dit magazine.

vlokjes belanden samen met de urine in uw 
stomazakje. Dit is een natuurlijk gegeven en 
de ene urinestomadrager heeft dit wat meer 
dan de ander. Op zich kan dit absoluut geen 
kwaad. Blijven de geurklachten aanhouden 
nadat u voldoende drinkt, dan is het 
raadzaam om eens contact op te nemen met 
uw huisarts. Een eventuele urineweginfectie 
kan ook zorgen voor riekende urine.

Kan ik wat doen aan sterk ruikende 
ontlasting via mijn stoma? Ik heb het 
idee dat mijn ontlasting een sterkere geur 
heeft sinds ik een colostoma heb.
Er zijn bepaalde producten die een sterke 
geur geven aan uw ontlasting. U kunt 
hierbij denken aan bijvoorbeeld koolsoorten, 
prei, eieren, uien, knofl ook, peulvruchten 
en vis. Wanneer uw stomamateriaal op de 
juiste wijze is aangebracht en tijdig wordt 
verwisseld, zou er geen geur vrij moeten 
komen. In uw zakje zit een koolstoffi lter dat 
geuren zou moeten wegnemen. Een fi lter 
heeft echter wel een verzadigingspunt. Zorg 
ervoor dat u uw zakje tijdig verwisselt. 



Welland Puzzel
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Doe mee en maak kans op een VVV cadeaubon t.w.v. € 25,-. Vul de oplossing in op de bijbehorende antwoordkaart en stuur deze kosteloos naar 
ons op. Onder alle deelnemers met het juiste antwoord worden drie cadeaubonnen verloot. In de volgende editie van het Welland Perspectief 
worden de prijswinnaars bekendgemaakt. U kunt uw oplossing inzenden tot en met dinsdag 28 februari 2017.

Horizontaal
1 Maand 6 kleur 12 stel 14 insecteneter 15 persoonlijk vnw. 17 slee 18 aldus 20 symbool voor zilver 21 soort onderwijs 22 volgens bepaalde regels 
geordend geheel 25 het vallen van een bepaald soort neerslag 28 warm kledingstuk 29 detectie toestel 31 zorgelijke omstandigheden 32 water in 
Friesland 33 nummer (afk.) 35 klein soort paard 36 symbool voor Helium 37 neon (symbool) 38 schoonmaakmiddel 40 kant 42 ongeveer (afk.) 
43 periode van het jaar 44 koude lekkernij 46 in orde 48 zuivelproduct 51 persoonlijk vnw. 53 edelgas (symbool) 54 in goede conditie 56 vermoeidheids-
ziekte 57 eerst volgende (afk.) 58 luizenei 60 trotse 62 talent 64 trio 66 weertype 68 Verenigde Staten (afk.) 69 Japans bordspel 70 sporenplant 
72 voorzetsel 73 maanstand 74 strook grond langs de weg 76 toespraak 78 iemand die voor iets ijvert 79 in orde maken.

Verticaal
1 Vruchten plukken 2 tijdschrift 3 soort stof 4 nors 5 voegwoord 7 persoonlijk vnw. 8 Bijbels fi guur 9 in grote hoeveelheden neerkomen 10 geheel 
11 houder van niet op naam gesteld geldswaardig papier 13 onzes inziens (afk.) 16 mispunt 18 weekdier 19 computerterm 21 jongensnaam 23 Europese 
Unie (afk.) 24 bijwoord 26 slee 27 soort onderwijs (afk.) 30 vroomheid 34 vergoeding voor 't lenen van geld 36 vrouwenverblijf 38 verpakking 39 stap 
40 belemmering 41 waterkering 45 zonder wind 47 onkreukbaar 49 sage 50 ook niet 52 vrucht 54 vlies 55 vroegere omroepvereniging 57 kort moment 
59 vogelproduct 60 muzieknoot 61 voegwoord 63 wit (afk.) 65 de vijf boeken van Mozes 67 kinderbedje 71 voorzetsel 74 symbool van Beryllium 
75 familielid 76 muzieknoot 77 lengtemaat.

OPLOSSING:

Winnaars!
Winnaars  -  editie 1 | 2016
- Dhr. A.T. Hof
 (uit Deventer)
- Dhr. J. Ament
 (uit Roermond)
- Dhr. P. Vader 
 (uit Heemstede)


