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rijksgediplomeerd voor alle rassen
Purmerenderweg 17
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Vrijwilligers
Nieuwe brancard dankzij sponsorloop

Alarmnummer:
Infolijn:
Fax:

0299-432338
0299-436084
0299-463929

IJspret

Email:
Website:

info@dierenambulance-purmerend.nl
www.dierenambulance-purmerend.nl

Dumpplek voor hanen en kippen

ING bank (NL 87 INGB 000):

144 Red een dier

4056417

Poes Gisela
FDN
Er worden veel dieren gedumpt

Uitgave:

Kroonland Uitgevers BV
Hoofdstraat 40 • 9601 EH Hoogezand
Tel. 0598-383720 • E-mail: info@kroonland.nl
Internet: www.kroonland.nl

Wintertijd/Lentetijd
Grachten funest voor katten
Huisdieren laten chippen
Bestaat dat? Een overspannen dier
Katten dwang (druk) kooien
Nieuw meldingensysteem DAS
Onvoorziene uitgaven
Dier vermist
Poes Sientje
Dierenambulance ritten
Dierenambulance verdiend mijn steun
Nalaten aan de Stichting
Dierenambulance Waterland
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The Old Cat Inn

C. Lof
auroraschilders@live.nl
tel: 06-25047447

Transport

Trucking Service
en
Koeriersdiensten

0299-660688 of 06-54666700
the.oldcatinn@hccnet.nl

We zijn een kleinschalig kattenpension
gelegen het landelijke Zuidoostbeemster.

U bent welkom om het pension te
bekijken, tijdens de openingstijden
of op afspraak.

Kattenpension The Old Cat Inn
Zuiddijk 11
1461 EB - Zuidoostbeemster

Kelderswerf 77
1713 WH Obdam

geopend iedere ochtend
van 10.00 tot 12.00 uur.

06 - 51 658 780
hermanidesjg@hotmail.com

R.Brands

RB Projekten

Timmerwerken en kleine verbouwingen

Hoogwerkers Waterland

Monteverdistraat 105
1447 ND Purmerend

Signaal 49, 1446 WT Purmerend
Tel.: 06 24088000 Fax: 0299 460100
Website: www.hoogwerkerswaterland.nl
E-mail: info@hoogwerkerswaterland.nl

Telefoon: 0299-666442
Mobiel: 06-28828622
E-mail: r.brands@chello.nl

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

Molenaar Papier Edam
Nijverheidstraat 14D • 1135 GE Edam
Tel.: 0299 - 363 918 Fax: 0299 - 320 848

info@molenaarpapier.nl
www.molenaarpapier.nl

Assurantiebemiddeling
Hypotheken
financiële dienstverlening
Bancaire diensten

Voor al uw sanitair komt u naar
Topsanitair,wij verzorgen tevens de
werkzaamheden van A tot Z

Volume 8 •1446 WJ Purmerend
0299-476773

Carbasiusstraat 42
1447 PH Purmerend
E-mail: joop@joopvanderleur.nl
Telefoon 0299 - 461 600
Fax
0299 - 683 690
Mobiel 06 - 54 621 977

Magneet 14L • 1446 XD Purmerend
T 0299 667 093 • F 0299 667 147 • Mobiel: 06 - 5533 74 69
E info@wnmontage.nl • I www.wnmontage.nl

loodgieter

- renovatie- dak- & zinkwerk-

timmerwerk- cv installatie

Redleck 2000 bv.
Noordeinde 51 Landsmeer
D. Kelder			

Xavier Dupré
Rietdekkersstraat 46• 1445 KH Purmerend
Telefoon 06 282 737 51 • Fax 0299 77 54 54
info@mxd-montage.nl • www.mxd-montage.nl

4

Martiniquestraat 17
1448 TH Purmerend
Tel. : 06-46710346
www.westhofbeveiliging.nl

voorWoorD
Door Pim Langereis, voorzitter
en zo nodig vervanging van onze materialen,
huisvesting, voeding, bijscholing en verplichte
veiligheidskleding van onze mensen enzovoort.
Wij zijn er trots op dat we nog steeds in staat
zijn, na ruim 34 jaar, ons zelf te redden.
Hier en daar hebben we uiteraard grotere
bedragen gehad voor diverse grotere uitgaven,
zoals het bedrag dat nodig was voor een
zuurstofconcentrator. En niet te vergeten het
bedrag dat door kinderen tijdens een sponsorloop
bijeen was gebracht voor de vervanging van onze
“antieke” brancardstel, dat was geweldig en enorm
door ons gewaardeerd. Maar ook daarna moeten
we kunnen “draaien ” en daar komt u in beeld.
Ook al geeft u maar een klein bedrag, wij
en vooral de dieren zijn daar gebaat bij, alle
kleine beetjes helpen, grote natuurlijk ook.

Brands

t 17
rend
346
g.nl

H

artelijk welkom bij ons nieuwe gratis
dierenambulance magazine, een blad dat
niet uit donaties betaald wordt maar mogelijk
gemaakt is door de adverteerders en Kroonland
Uitgevers BV. Waarvoor onze oprechte dank.
De sterke kracht van Dierenambulance
Waterland (Purmerend e.o.) is toch wel dat
we 7 dagen per week, 24 uur per dag ( ook
op zon- en feestdagen) klaar staan voor de
dieren en de mensen met hun dier in nood.
De sterke kracht van Dierenambulance Waterland
(Purmerend e.o.) zijn ook onze goede hulpverleners.
Onze hulpverleners werken in teamverband,
kunnen goed met stress situaties omgaan, zij
kunnen zich goed inleven in menselijke problemen.
Maar tevens zijn zij in staat geheel zelfstandig te
handelen. Problemen zullen zij niet snel uit de
weg gaan, zij zoeken altijd naar een oplossing.
Zij helpen niet alleen dieren, achter elk dier staat
een mens en daar moeten zij ook goed mee om
kunnen gaan. En natuurlijk hebben wij alleen
hulpverleners met een status van goed gedrag.

We moeten steeds maar weer zien dat de
benodigde euro’s binnenkomen en gelukkig is het
zo dat mensen vaak gul zijn als ze bij ons komen
en zien hoe het allemaal in zijn werk gaat. Dáár
zijn wij, en zeker de dieren, zo dankbaar voor en
vandaar dat we het maar weer eens zeggen: “

hEEl vEEl DAnk DAt U hEt
vErtroUWEn In ons BlIjft
BEhoUDEn En DAArDoor
DE DIErEn BlIjft hElpEn”
Dan kunnen wij dat zeker blijven doen!
Veel leesplezier met dit prachtige magazine van
de dierenambulance. Heeft u zelf iets bijzonders te
vermelden of een dier dat iets heeft of kan, schrijf
het ons in een Microsoft Word bestand. Wie weet
kunnen wij het in onze volgende magazine plaatsen.

Wij zijn blij met elke cent!
Wellicht ten overvloede wil ik u, ons publiek en
degene waar wij eigenlijk op moeten bouwen,
nogmaals wijzen op het feit dat wij, als organisatie,
afhankelijk zijn van giften en donaties. Onze
stichting is opgericht om dieren te helpen. Dat is
alles. Al het geld dat er via allerlei wegen binnen
komt, komt ten goede aan de hulp aan dieren.
Ook die ene cent die iemand geeft of het briefje
van honderd van een ander! Alles gaat naar de
bank en wordt uitgegeven aan vervoer, onderhoud
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Voor al uw glas-,
behang- en schilderwerk

tel: 0299-316830

Camerasystemen

fax: 0299-316625

Tel

0299-666922

mobiel: 06-22399662

Fax

0299-666917

email: zeventer@planet.nl

www.hightechbeveiligingen.nl

Ter Steege Installaties (TSI)
Dierenspeciaalzaak
Dierenspeciaalzaak

Klussenbedrijf
Eric Hulsman

Wormerplein
Wormerplein

Voor klussen, reparaties
COMFORTABEL EN VOORDELIG NAAR SCHIPHOL .... MET EEN PRIVÉ TAXI?
en maatwerk!
BEL 0900 - 7 000 000

OF SURF NAAR WWW.SUPERSHUTTLE.NL

Egstraat 25
1445 RP Purmerend
Tel.: 0299 - 77 18 64
Mob.: 06 - 27 19 87 07
Fax : 0299 - 77 18 62
E-mail: info@erichhulsman.nl
www.erichulsman.nl

Wormerplein 79, 1442CD Purmerend
Tel: 0299-422490

Wormerplein 79, 1442CD Purmerend
Tel: 0299-422490

120xxx Autoposter CSC SSS 150x551 1
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COMFORTABEL EN VOORDELIG NAAR
SCHIPHOL .... MET EEN PRIVÉ TAXI?
BEL 0900 - 7 000 000 [€0,25 CT P/M]
OF SURF NAAR

Inbraak beveiliging
Camera toezicht (CCTV) Brand beveiliging
Toegangscontrole

Zelf een idee voor een
keuken,kast of meubel

WWW.SUPERSHUTTLE.NL

Voor maatwerk
Timmerbedrijf B.J.Hartman

Marconistraat 2-H
1131 JW Volendam
Tel: 0299 39 99 88
info@volentbouw.nl
www.volentbouw.nl

Slenkstraat 107 • 1441MN Purmerend
www.TSInstallaties.nl • 06-41236462

VANAF SLECHTS € 30,-

Dotterbloem 55
1441 TK Purmerend
0299-47 95 86
06 - 439 867 07

Bandijk 67
1446 DV purmerend
tel.: 0653618552

Klaas Klus
Loodgieter...
kapelstraat 12 • 1131 Hd Volendam
telefoonnummer: 06-57334254
info@klaasklus.nl

´t Hoedje van de Koningin
Kaasmarkt 3 • 1441 BG Purmerend
telefoon 0299 - 432018
www.hoedjevandekoningin.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

Mr. M.P.J. Appelman | Mr. L. de Jong | Mw. Mr. M.M. Haverkort

E purmerend@appelmanadvocaten.nl

www.appelmanadvocaten.nl
www.Tolplaatwerk.nl
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Schilder

Zuideinde 24 1131 AH Volendam
tel. 0299 - 321128 / 06-22244812
e-mail: info@keesbeets.nl

Zuideinde 24 1131 AH Volendam
tel. 0299 - 321128 / 06-22244812
e-mail: info@keesbeets.nl

Werkzaamheden
Dierenambulance Waterland
U heeft vast wel eens onze ambulance zien rijden
en bij u zelf gedacht: “wat doen die eigenlijk?”

en.nl

(TSI)

S

tichting Dierenambulance Waterland is een
op basis van professionele beroepskrachten
en vrijwillige krachten draaiende organisatie,
die zich al sinds 5 augustus 1978 inzet voor de
eerste hulp, transport, opvang van dieren in
nood en van zieke en/of overleden dieren.

merend
36462

Dierenambulance Waterland beschikt over een
huurpand, twee volledig ingerichte ambulances met
mobiele zuurstofapparatuur, vang/dwangmiddelen
etc., een kadaverauto en een tweepaardstrailer.
Alle chauffeurs zijn gecertificeerd om EHBO te bieden
op de ambulance en om een meldkamer te besturen.

veiliging

•
•

een
bel

•

k

rtman

nd

•
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Het verlenen van eerste hulp aan zieke of
gewonde dieren op straat en in huis.
Dieren in nood en/of zwerfdieren transporteren
naar een dierenarts en/of dierenopvangcentrum.
Klinische ritten van dieren samen met
hun eigenaar, die zelf niet over vervoer
beschikken, voor transport van en naar
de dierenarts, dierenasiel, dierenpension,
dierencrematorium of begraafplaats.
Transport van aangemelde
kadavers van (zwerf-) dieren
In opdracht van verschillende instanties bieden
wij hulp aan dieren o.a. bij een woningbrand,
verkeersongeluk, huisuitzetting en inbeslagname.
In beslag genomen dieren transporteren naar
een aangewezen justitiële opslaghouder
Alleen in geval van nood: opvang
en verzorging van dieren
Het bijhouden van een gevonden
en vermiste register
Het geven van voorlichting op
scholen en verenigingen.
Het chippen en registreren van honden en katten.

Naast alle basis materiaal heeft
Dierenambulance Waterland ook:
•
•
•
•

2 Katten vangkooien
2 katten opdrukkooien
1 Honden vangkooi
Deze kunnen gebruikt worden bij
moeilijk vangbare dieren
• 3 mobiele zuurstof automaten
• Op het terrein van de Dierenambulance
Waterland staat een niet verplaatsbare container
waar allerlei transportmiddelen, dekens en
manden klaar staan voor calamiteiten.
• Regio Noord-Holland kan hier gebruik
van maken als dit nodig mocht zijn
		
Ons werkgebied:
Landsmeer
Den Ilp
Volendam
Edam
Monnickendam
Overleek
Katwoude
Broek in Waterland
Zuiderwoude
Uitdam
Marken
Purmerend
Purmerland
Ilpendam
		

Zuid Oost Beemster
Midden Beemster
Noord Beemster
West Beemster
Kwadijk
Middelie
Warder
Oosthuizen		
Etersheim
Beets
Schardam
Hobrede
Purmer
Watergang

Extra bevoegdheden:

end

•
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•
•
•

3 medewerkers zijn gecertificeerd van “het
opmerken en omgaan met dierenmishandeling
op een forensische verantwoorde wijze”.
3 medewerkers in dienst die in bezit zijn van
een verlof tot het voorhanden hebben van
de wapens verdoofpistool, verdoofgeweer.
4 medewerkers hebben bevoegdheid
om een blaaspijp te gebruiken
Deze laatste 2 punten kunnen ingezet worden
bij gevaarlijke en agressieve dieren.

endam
44812
s.nl
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Een rondleiding
door de meldpost
van Dierenambulance
Waterland
De meldpost:

De receptie:
Hier komen de
meldingen via de
telefoon binnen.
Doormiddel van de
mobilofoon hebben
wij contact met de
ambulances.

Spoelkamer:

Aangereden
en overleden
dieren worden
hier gewassen
en geföhnd.
Eventuele
verwondingen
proberen wij zo
goed mogelijk
onzichtbaar
te maken voor de eigenaar van het dier.

Koel kamer:

In de ze kamer kunnen overleden
dieren gekoeld bewaard worden.
Gevonden, overleden dieren bewaren wij hier 4
weken, meld
er zich geen
eigenaar, dan
wordt het dier
ter destructie
aangeboden.
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Van elke gereden rit
wordt een rittenstaat
aangemaakt en
verwerkt in de
database die speciaal
ontworpen is voor
alle dierenambulances in heel Nederland.

Afscheidskamer:

De afscheids-kamer blijkt door zeer vele
mensen enorm gewaardeerd te worden.
Een overleden dier baren wij hier
zo netjes mogelijk op.
Een eigenaar
kan hier in
alle rust en
alleen zijn
met zijn/haar
overleden dier
om afscheid
te nemen.

Kattenopvang:

In deze kamer zijn vier hokken voorzien van
vloerverwarming. Een ernstig onderkoeld
of ziek dier kunnen we hier op een veilige
manier op temperatuur houden/krijgen.
Eén van de hokken is ook voorzien
van een zuurstofautomaat.

Kantoren:

Natuurlijk is er
ook boekhouden andere
administratieve
werkzaamheden
te doen.
Daar zijn twee
kantoren voor
ingericht.

Calamiteiten container:

Op het terrein
van de dierenambulance
staat een niet
verplaats-bare
container, die
klaar staat voor
calamiteiten.
Regio NoordHolland kan
hier gebruik
van maken
als dit nodig
mocht zijn.

Hondenopvang:

In deze kamer is het mogelijk 1 grote hond en 2
kleine honden voor zeer beperkte tijd te huisvesten.

Ambulances:

Wij beschikken over 2 volledig ingerichte ambulances, een kadaverauto en een trailer voor 2 paarden.
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Vrijwilligers
Thea
Hoe uit iets verdrietigs toch iets moois is ontstaan.

verkopen samen met Yvette en haar man.
Ik heb een geweldige dag gehad en was blij dat ik
op deze manier toch mijn steentje kon bijdragen.
Enige tijd daarna kwam de vraag of ik nog altijd
hulp wilde bieden. Natuurlijk en zo kwam het
dat ik op maandagochtend mee help bij het
schoonhouden van de meldpost. Dit is nog steeds
mijn wekelijkse feestje. Want als je binnenkomt en
je wordt verwelkomt door 3 joekels van honden, 1
kleine tekkel en een aantal katten, dan kan je dag als
dierenliefhebber natuurlijk niet meer kapot.
Natuurlijk zijn er ook verdrietige dingen zoals een kat
of hond die door zijn eigenaar is gedumpt of die is
gevonden en onder het vuil zit. Het is dan geweldig
om te zien dat deze dieren worden gewassen,
geborsteld en dan mogen bijkomen op een lekker
warm kleedje en lekker eten en drinken krijgen.
Elk dier op de meldpost heeft zijn eigen
verhaal maar het is zo mooi om te zien
dat ze zich zo gelukkig voelen.
Want een kat die volkomen verwilderd is als zij
binnenkomt en die nu na veel liefde en geduld
(vooral van Chantal) nu lekker door de meldpost
loopt, lekker op de vensterbank in de kantine de boel
zit te bekijken en die het heerlijk vind om aangehaald
te worden, die kun je gerust gelukkig noemen.
Toen ik een tijdje hielp met schoonmaken werd mij
gevraagd of ik het leuk zou vinden om ook een
ochtend mee te gaan met de ambulance.
Daar heb ik wel even over gedacht
want je weet dat je dan direct met een
overleden dier te maken kan krijgen.

Want verdrietig was mijn eerste kennismaking met
de Dierenambulance.
Mijn dochter haar eerste hond overleed en hij werd
opgehaald door de Dierenambulance. De manier
waarop dit gebeurde, met zoveel liefde en respect
voor de hond en zijn baasje, maakte op mij grote
indruk.
Dus toen wij helaas onze eigen grote vriend Ace
moesten laten inslapen stond het voor ons vast dat
er niemand anders aan hem mocht komen dan de
medewerkers van de Dierenambulance.
Toen Pim en Saskia hem kwamen
ophalen gebeurde dit ook nu weer
met zoveel liefde en zoveel rust.
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Na en paar dagen heb ik een mailtje gestuurd om
hen nogmaals te bedanken en gelijk donateur
te worden. Ik vertelde dat als ik hen ergens mee
kon helpen, maakte niet uit wat, ze mij altijd
konden bellen. Nou dat gebeurde om te vragen
of ik wilde helpen bij de open dag die Pim en zijn
team organiseerden. Of ik lunch pakketten wilde
klaarmaken voor de standhouders en koffie en soep

Maar ik heb toch ja gezegd en daar heb nog geen
seconde spijt van gehad al heb na de eerste
overleden kat toch wel even een nachtje slecht
geslapen. Maar je krijgt op deze manier wel even een
inzicht wat de medewerkers van de Dierenambulance
moeten kennen.Zij zijn halve dierenartsen,
psychologen, welzijnswerkers en therapeuten.
Want ze komen in situatie’ s waarin menig mens uit
zijn dak zou gaan maar zij blijven kalm en beleefd
en dat vind ik heel knap. Altijd staat het belang van
het dier voorop. Ik voel me bevoorrecht dat ik dingen
meemaak die ik anders alleen in de krant zou lezen.
Bijvoorbeeld de rampoefening die werd gehouden
en waar bij hotel Van der Valk het actiecentrum was
gevestigd. De Dierenambulance stond daar met een
groot aantal kooien om de mensen op te vangen die
hun huisdieren tijdelijk moesten afgeven.
Nou dat is heel leerzeem geweest. De meeste mensen
brachten hun huisdier om te laten registreren en
gaven dit zonder problemen af.
Maar er waren ook mensen die hun rol zo goed
speelden dat zij weigerden om afstand te doen
van hun huisdier en met alle goede woorden niet te
bewegen waren om hun dier los te laten.
Heel leerzaam want krijg iemand die in paniek is
maar zover toch te doen wat er wordt gevraagd.

Maar het team van de Dierenambulance slaagde er
uiteindelijk toch in. Helaas kon ik door een blessure
afgelopen jaar niet mee naar Beestachtig Purmerend
en naar de Harddraverij dagen. Maar volgende keer
hoop ik daar toch echt bij te zijn want het betrokken
zijn bij deze geweldige organisatie vind ik nog steeds
heel erg leuk.
Ik hoop dan ook dat mensen die dit stukje lezen
beseffen dat de Dierenambulance er niet alleen
maar is om u te helpen uw kat of hond van en/of naar
de dierenarts te rijden, of te helpen als er een hond of
kat losloopt. De hulp die zij bieden gaat veel verder.
En ik weet dat in deze tijd van crisis veel mensen zelf
nauwelijks rond kunnen komen.
Maar de mensen die wel iets te missen hebben zou
ik willen vragen als u € 1,- in de maand kunt missen
en u wordt donateur, kunnen er nog veel meer
dieren geholpen worden. Misschien ook een idee
om bijvoorbeeld op de scholen samen met een klas
donateur te worden want alle kleine beetjes helpen.
Bedenk maar eens hoe het zou zijn als het je eigen
dier was dat hulp nodig heeft.
Ik hoop nog lang mijn wekelijkse feestje te hebben
bij de honden en de katten en natuurlijk ook bij Pim,
Saskia, Mandy en Chantal maar dat snappen ze
zelf ook wel. En gelukkig ben ik niet de enige in de
familie die zo denkt want mijn kleindochter Shanna
is inmiddels ook enthousiast en gaat in de vakantie
altijd mee om ook te helpen.

helpen bij de dierenambulance.
Dat is zo gekomen doordat mijn oma
aanbood om te helpen, en mocht ze elke
maandag helpen met schoonmaken.
Ik hoorde de verhalen, en wou graag een
keertje mee. Dat kon in de vakantie,en sinds
toen ging ik elke keer weer mee wanneer ik
kon, want ik zit op het Jan van Egmond.
Altijd wanneer ik kom zijn de honden Max
en Jarno er weer met vele andere dieren
waarvan ik niet allemaal de namen weet.
Ik vind het er erg leuk en ik kom graag even
helpen en knuffelen met de dieren.

Davy

Ik wens alle medewerkers van de
Dierenambulance nog veel goede momenten en
heeeeeeeeeeel veel nieuwe donateurs.

Shanna
Hoi, ik ben Shanna en ik mag af en toe

Ik ben Davy Dekker, 16 jaar en vrijwilliger
bij de dierenambulance Waterland.
Sinds de kerstvakantie van 2011 ben ik bij de
dierenambulance gekomen voor mijn stage. Omdat
ik het zo interessant vond om te doen, heb ik aan Pim
gevraagd of ik mocht blijven werken als vrijwilliger.
Ik vind het nog steeds erg interessant en wil
dit werk ook graag langer blijven doen.
In korte tijd heb ik al veel aangrijpende meldingen
meegemaakt, zoals bijvoorbeeld een aangereden,
zwaar gewonde hond die beademt moest worden.
Een hond met een epileptische aanval die met
spoed naar de dierenarts gebracht moest worden.
Meerdere malen overleden dieren
afgevoerd naar de destructie ton.
In de tijd dat ik bij de dierenambulance werk,
heb ik al veel in de praktijk geleerd.
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nIEUWE BrAnCArD DAnkzIj
sponsorloop oBs DE DEltA En
DE WIllEm EGGErtsChool
De leerlingen van beide scholen hebben heel wat
rondjes gelopen en een ﬂink bedrag opgehaald,
een deel daarvan werd aan de dierenambulance
geschonken.
De Delta een enorm bedrag van € 1750,- en de
Willem Eggert een bedrag van maar liefst € 750,Alle klassen renden een half uur en werden per
rondje gesponsord door vrienden en familie.
Van dit enorme bedrag zal een nieuwe brancard
aangeschaft worden, dit is hard nodig want de
brancard ( 35 jaar geleden tweedehands gekregen

Demonstratie van de nieuwe
brancardstel bij De Willem Eggert
school

van ambulancedienst Bert Ruis) die nu in gebruik
is, laat het af en toe afweten, is op en versleten!!
Wij willen alle kinderen hartelijk danken voor hun
enorme inzet, alle juffen en meesters voor het
organiseren. En alle ouders, familie en vrienden
van de kinderen voor de sponsoring!!!

De nieuwe brancard is inmiddels binnen en
op 17 Juli 2012 zijn we langs beide scholen
geweest om deze te demonstreren.

Overhandiging Cheque op het
schoolplein van OBS De Delta

IjsprEt??

mEEstAl nIEt voor hUlpvErlEnErs
IJs is om op te schaatsen.
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Wij zien vaak
mensen met
hun hond op
het ijs aan het
spelen. Zo leuk
gezicht joh die
hond glijd alle
kanten op horen
wij dan zeggen.
Maar wist u dat
er tientallen
ongevallen per jaar op het ijs gebeuren met honden.
De honden glijden uit, kunnen hun pezen of spieren
scheuren, poot uit de kom of breken een poot. De
hond lijd veel pijn en laten we het maar niet over
uw portemonnee hebben. Vaak moet de hond
naar een specialistisch dierenziekenhuis voor een
operatie wat hoge kosten met zich mee brengt.
En dan die gevallen dat de hond of kat door het
ijs zakt, door onderkoeling verstijft raakt, reddeloos
verloren is en verdrinkt. Een drama eerste klas.
We hebben het al zo vaak meegemaakt.

Waarschuwing
Zodra de vorst aanbreekt en in de tijd van dooi is
het ijs levensgevaarlijk voor honden en katten. Elk
jaar weer moeten wij dode katten uit het ijs halen
of zijn we genoodzaakt (voor onze eigen veiligheid)
om te wachten tot het ijs helemaal weg is om
een dode kat of hond uit het water te halen.
In enkele gevallen is het mogelijk met behulp
van een kettingzaag of door hulp van de
brandweer in te schakelen een overleden
hond of kat eerder uit het ijs te halen.
Hebben we echt heel
veel geluk, dan
kunnen we een
dier op tijd uit
het wak halen
en weer op
temperatuur
krijgen. Dit
kunt u elders
in dit blad
lezen.

144 RED EEN DIER
Ziet u een dier dat is verwaarloosd of wordt mishandeld?
Of een dier dat gewond is? Dan belt u 144. Het meldpunt 144 is ondergebracht bij de politie. Het
nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar tegen lokaal tarief.

Dierenmishandeling en verwaarlozing

Als iemand een dier opzettelijk pijn doet of verwondt, is dat dierenmishandeling. Als dieren onvoldoende
voer,water of medische zorg krijgen, noemen we dat verwaarlozing. Ook het onthouden van de nodige
verzorging aan bijvoorbeeld vacht, nagels, hoeven of gebit wordt als verwaarlozing gezien. Net als slechte
huisvesting. Mishandeling en verwaarlozing van dieren zijn bij de Nederlandse wet verboden. Wettelijk is
iedereen verplicht om dieren in nood te helpen. Onder helpen kunt u ook een telefoontje naar meldpunt 144
verstaan.

Wat doet 144?

Het meldpunt 144 neemt alle telefonische meldingen over dierenleed aan. De medewerker die u aan de lijn
krijgt, stelt u een aantal vragen om te beoordelen of uw melding in behandeling wordt genomen. En als dat
zo is, welke instantie uw melding vervolgens verder oppakt. Dat kan bijvoorbeeld de dierenambulance zijn.
Het meldpunt 144 zorgt er dus voor dat uw melding snel bij de juiste instantie terecht komt. In spoedeisende
gevallen, zoals bij gewonde dieren of gevaarlijke situaties, houdt de medewerker het gesprek kort. U wordt
dan zo snel mogelijk doorverbonden met de politie, de brandweer of een dierenambulance in uw buurt. In
minder spoedeisende gevallen vraagt de medewerker u wat er precies aan de hand is. Wat heeft u gezien?
Waar is het gebeurd? De medewerker maakt dan een meldingsformulier op. Op basis van de informatie die
u geeft, beslist de medewerker of uw melding wordt overgedragen aan de politie in uw regio, aan de
Nederlandse Voedsel-& warenautoriteit (NVWA) of aan de Dierenbescherming.

Welke informatie heeft 144 nodig?

Iedere melding begint met een melder; met u dus. Om misbruik van het meldnummer en onnodige inzet van
mensen en middelen te voorkomen, noteren we graag uw gegevens. U kunt dan bijvoorbeeld benaderd
worden voor aanvullende informatie als dat nodig is. Verder willen we weten waar het dier zich bevindt (in
welke plaats en op welk adres) en hoe het er aan toe is.

Wat gebeurt er met uw melding?

Het meldpunt 144 heeft geen invloed op de afhandeling van uw melding; dat is de verantwoordelijkheid van
de organisatie die de melding in behandeling neemt. De praktijk leert dat een aantal scenario’s veel
voorkomt. De verdachte kan bijvoorbeeld een proces-verbaal krijgen. Soms worden dieren in beslag of in
bewaring genomen. Meestal krijgen eigenaren eerst een waarschuwing. Die krijgen dan de gelegenheid om
binnen een afgesproken periode de leefsituatie van het dier te verbeteren. Als er daarna niets verbetert,
kunnen verdere stappen worden genomen.
Bron: www.klpd.nl
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Dumpplek voor hanen en kippen
A
an de Seevancksweg in de
gemeente Zeevang
is al jarenlang een
plek waar met namen
hanen en een enkele
kip gedumpt worden.

Hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier heeft
nu besloten dat alle
dieren gevangen en
afgevoerd moeten
worden. Dit ook om
de verkeersveiligheid te waarborgen. Op een
woensdagmiddag, toen wij met vangen bezig waren
reed een fietser tegen een rondrennende haan aan.
Het liep voor
zowel de fietser
als voor de haan
met een sisser af.

gevangen en er voor gezorgd dat ze een veilig
en leefbare toekomst tegemoet konden gaan.
Toch willen wij heel graag weten waar al deze
gedumpte dieren vandaan komen, mocht u
met name de grote witte hanen herkennen
neem dan alstublieft contact met ons op.

Alle kippen en hanen zijn inmiddels naar Akka’s
Ganzenparadijs in Drenthe.
http://stichtingakkasganzenparadijs.vpweb.nl/

De dierenambulance
heeft inmiddels
de dieren weg

Poes Gisela
Poes Gisela na 10 weken vermist te zijn geweest weer
veilig thuis
Geschreven door: Peter Hinrichs (eigenaar van Poes Gisela)

D

it is het verhaal van Gisela, mijn mooie witte poes
die 10 weken lang zoek was en nu, mede dankzij
jullie, weer bij haar broer en mij veilig thuis is.
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11 augustus is Gisela van 2 hoog in Amsterdam-Zuid uit
het raam gevallen en verdwenen. Nachtenlang
zoeken, tientallen briefjes in de buurt ophangen,
meldingen op de websites van Amivedi, mijndieriszoek.
nl en NDG - niets leverde iets op. Zo begon ik na
enkele weken te vermoeden dat ik Gisela nooit meer
terug zou zien.
Tegelijkertijd hoopte ik
dat zij een aardig
onderkomen ergens
anders had gevonden
en ook dat zij toch héél
misschien nog weer op
zou duiken. En ja, hoor,
op 22 oktober kreeg ik
een telefoontje van de
Dierenambulance
Purmerend met het
goeie nieuws dat mijn
naam en
telefoonnummer bij het
scannen van een witte

kat naar boven waren gekomen die zij die middag op
een boerderij in de buurt opgehaald hadden.
Gisela had ongeveer 5 weken lang rond die boerderij
gezworven. Zij liet zich wel voeren door de aardige
mensen daar maar ging niet het huis in en liet zich
ook door niemand aanraken. Uiteindelijk hebben de
mensen toch maar de dierenambulance gebeld en
die heeft haar opgehaald. Wanneer en hoe precies
Gisela vanuit Amsterdam-Zuid in Purmerend terecht is
gekomen, blijft een raadsel. Waarschijnlijk is zij
“meegelift” met het bestelbusje van een van de
handwerklieden die in de buurt aan het renoveren
zijn. Veel van hen komen uit Purmerend e.o.
Gisela is heel blij weer thuis te zijn. En ik ben natuurlijk
ook blij dat het, op enkele kleine blessures na, goed
met haar gaat.
Bij deze wil ik jullie nogmaals ontzettend bedanken
voor het goede werk dat jullie doen en dat jullie
ervoor gezorgd hebben dat ik mijn kat weer terug heb
gekregen.
Met hartelijke groet,
Peter Hinrichs

Federatie Dierenambulance
Nederland
D

e federatie is, als koepelorganisatie van de Dierenambulances. De juridische structuur van de FDN is
die van een vereniging. Maar de vereniging kent geen individuen als leden. Alleen organisaties
kunnen lid worden. Bij de FDN zijn nu ruim tweederde van alle in Nederland actieve Dierenambulance
organisaties aangesloten.
De federatie Dierenambulances Nederland is opgericht in 1993.
Maar het onderling overleg van Dierenambulances in Nederland had toen al een hele historie achter de rug.
De voorloper van de federatie ontstond in 1984. In dat jaar nam de Stichting Dierenhulpverlening Woerden
e.o., met name de voorzitter Barth Bremer, het initiatief om een overleg met de aangrenzende
dierenambulanceorganisaties in het leven te roepen.
Op 8 mei 1985 vond een eerste informeel overleg plaats.
Toen later de kring van deelnemers uitgroeide werd gekozen voor een nieuwe naam: Regionaal Overleg
Dierenambulances Midden Nederland (RODAM). Het doel was kennismaking met elkaar en uitwisseling van
kennis en ervaring in een informatief overleg zonder enige verplichting.
Dierenambulance Waterland is erkend lid van de FDN.
Niet alle Dierenambulances kunnen lid worden: alleen diegenen worden als lid toegelaten, die voldoen aan
de eisen die door de federatie aan Dierenambulances worden gesteld. Die eisen vindt u ook op de website
www.fdn.nl
De doelstellingen, taken en werkwijze van de federatie zijn vastgelegd in de verenigingsstatuten. Ook die treft
u op deze site aan.

Inzet voor de leden
Tot nu toe heeft de Federatie Dierenambulances Nederland de volgende wapenfeiten gerealiseerd:
• Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor Dierenambulances. Dit wetsartikel is tot stand gekomen na
langdurige onderhandelingen tussen de FDN en drie ministeries.
• Wijziging van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. De dierenambulance wordt hierin
erkend als wettelijk vervoersmiddel voor het vervoeren van zieke en gewonde dieren. Tevens is het
toegestaan dat dierenambulance personeel zich achter in de laadruimte mag bevinden voor het
verzorgen van het zieke of gewonde dier.
• Uitreiking van chipreaders t.w.v. fl 50.000,00 aan al haar leden.
• Ontwikkeling van het softwarepakket MIDAS voor het registreren van meldingen en ritten van
dierenambulances. Midas is onlangs uitgebreid met de module Gevonden & Vermist. Dit pakket wordt
gratis ter beschikking gesteld aan de leden van de Federatie.
• Een bedrijfslidmaatschap afgesloten met de ANWB. De leden hebben daardoor een grote korting op het
lidmaatschap.
• De leden kunnen rechtstreeks bestellen bij VET AIR. Het inkopen van benodigdheden voor
dierenambulances is hierdoor toegankelijk geworden.
• De leden van de Federatie krijgen korting op de aanschafprijs van de chipreaders van de firma CIVA.
• Leden van de Federatie hebben een ambulance cadeau gekregen van de Wilhelmina Davyt Keuchenius
stichting.
• Gespreks- en overlegpartner van het LNV bij calamiteiten zoals bv. de vogelgriep. Erkenning als
gesprekspartner in allerlei platforms voor dierenaangelegenheden.
• Gespreks- en overlegpartner van de Dierenbescherming.

Dierenambulance Waterland heeft niet van al deze punten gebruik hoeven maken.
De Federatie heeft zich de volgende doelen gesteld:
• Wettelijke erkenning en bescherming van Dierenambulances.
• Optimaliseren van noodzakelijke vakkennis d.m.v. opleidingen en workshops.
• Realisering van een permanent Federatiebureau om de belangen van de leden optimaal te kunnen
behartigen.
• Fondsenwerving betreffende het werk van de Dierenambulances.
• Bevorderen en ondersteunen van nieuwe Dierenambulanceorganisaties in gebieden waar deze nog niet
actief zijn.
• Onderhouden van goede contacten met de Landelijke Overheid, en landelijke, regionale en lokale
diervriendelijke organisaties in de breedste zin.
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•
•
•
•

Ontwikkelen van een “Rampenplan voor Dieren” in nauwe samenwerking met de Centrale Asiel Raad, de
Landelijke Inspectie Dienst en de Landelijke Dierenbescherming.
Ontwikkelen van een Vakopleiding Dierenambulances voor medewerkers van erkende Dierenambulances
in nauwe samenwerking met de Landelijke Dierenbescherming en de Faculteit voor diergeneeskunde
Utrecht.
Bemiddeling bij diverse conflicten tussen leden en bijv. gemeentelijke-, regionale- of landelijke instanties en
private personen.
Verder ontwikkelen van het Midas pakket, zodat ook hierin modules kunnen worden opgenomen zoals
registratie van dierenopvang, een kasboek en nieuwe functionaliteiten, zodat het pakket steeds
gebruikersvriendelijker wordt.

Er worden veel dieren
gedumpt
H

et lijkt erop dat de crisis er ook voor zorgt dat
eigenaren niet meer voor hun dieren kunnen
zorgen, er worden meer dieren gedumpt. En ook
dieren moeten eronder leiden dat de dierenarts
kosten niet meer betaald kunnen worden.

24-01-2012 Purmerend, Burgemeester D.
Kooimanweg
Jack Russel, gevonden op de Burgemeester
Kooimanweg bleek van iemand te zijn die ergens in
Hoorn woont. De eigenaar is echter nooit op komen
dagen om het hondje op te halen.
3-02-2012 Oosthuizen/Middelie.
Uitgemergelde hond aan getroffen.
In de vorst en op de vroege ochtend van 3 Februari
2012 werd een ernstig vermagerd driekleurig hondje
op de Seevancksweg tussen Oosthuizen en Middelie
aangetroffen. De vinder heeft het diertje ter verzorging
bij de dierenambulance afgeleverd.
Daar constateerde men dat het hondje zo’n
penetrante lucht aan zich heeft hangen wat betekend
dat het dier uit een zeer vervuilde woning moet
komen. De ingeschakelde Dierenpolitie heeft de zaak
in onderzoek gehad en heeft de hond in beslag
genomen.

Dewi toen
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Dewi nu
4-02-2012 Ilpendam
Een magere bordeaux dog teefje is op zaterdag 4
Februari 2012 laat in de avond bij een temperatuur
van -9 graden buiten vastgebonden aangetroffen.
Een paar dames vonden de hond en ontfermde zich
over het dier tot de dierenambulance de zorg over
kwam nemen.
Ook deze zaak heeft de dierenpolitie onderzocht, de
meldster bleek de eigenaar te zijn. Zij heeft afstand
van de hond gedaan en heeft alle gemaakte kosten
vergoed.

rende, van de ene wijk naar de andere wijk. Niemand
kreeg contact met het hondje. Blijkbaar had de politie
ook meldingen gekregen want ze hadden het hondje
ingesloten op het Tilburyplein. Eenmaal daar
aangekomen lag hij zeer angstig in een fietsenhok.
Met veel geduld hebben wij hem de auto ingekregen.
Nooit heeft iemand zich gemeld, hij is naar het
dierenopvangcentrum gebracht.
31-03-2012 Volendam, Marinapark
Tam konijntje gevonden in het Marinapark Volendam.
Het diertje is opgehaald door de ambulance. Een
eigenaar heeft zich nooit gemeld.

1-03-2012 Purmerend, Bachstraat
In de Bachstraat werd een zwart-wit ongecastreerd
katertje aangetroffen in zijn vervoerskooitje. Kinderen
hoorden klagelijk miauwen, zij vonden het

2-04-2012 Sportpark v. IJsendijkstraat
Vroeg in de morgen achter het Sportpark aan de v.
IJsendijkstraat werd een kooi met 8 tamme ratten
aangetroffen. De ratten zaten onder de wondjes en
jeuk plekken.

vervoerskooitje op een parkeervlak tegen een
schutting aan.
Op het vervoerskooitje zat een roze papiertje geplakt
met de tekst: Dierenkliniek Bachstraat 2. Ook werd er
in het kooitje een zakje met brokjes aangetroffen. Het
diertje was overstuur.
29-03-2012 Purmerend, Tilburyplein
Al een aantal meldingen kregen wij van voorbijgangers dat er een hondje overstuur over straat
De diertjes waren in zeer slechte conditie, erg dorstig
en suf.
24-05-2012 Purmerend, Aziëlaan
Bij de dierenambulance kwam een melding binnen
dat er een dronken persoon zijn hondje aan het
mishandelen was geweest. De beller had de dronken
persoon daar op aangesproken waar op ze de hond
min of meer in haar armen geworpen kreeg, met de
woorden: hier neem maar mee, ik moet dat beest niet
meer.
De beller nam de hond mee en bracht het naar de
meldpost van de dierenambulance. De dierenpolitie

17

gedumpt
Een automobiliste moest even aan de kant om een
telefoontje te plegen toen zij vanuit haar ooghoek een
grote rieten mand en een dichtgemaakte doos zag
staan.

nam de zaak ernstig op en startte een onderzoek. De
eigenaar is gevonden en moest alle kosten betalen.
De hond is naar een nieuwe eigenaar gegaan.
31-05-2012 Purmerend, Gors
Een loslopende Yorkshire Terrier, gevonden ergens in
de Gors werd door de vinder afgeleverd bij de

dierenwinkel op het van Burgplein.
Het diertje werd door de dierenambulance
opgehaald en verzorgd. Het vermoeden was dat dit
hondje een maand geleden door de politie ook al
van de straat was gehaald maar toen in de
Wheermolen. Toen was het dier nog door de eigenaar
opgehaald maar deze keer konden wij die niet
bereiken en de eigenaar heeft zich ook nooit gemeld.
Het hondje is uiteindelijk herplaats.
14-06-2012 N247 Monnickendam, 9 katten
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Tot haar ontsteltenis hoorden zij kattengejammer uit de
doos en mand komen. Snel heeft ze mand en doos in
de auto gezet om vervolgens de dierenambulance te
bellen. Deze heeft het hele spul opgehaald en in de

meldpost kwamen we achter de totale inhoud.
Een moederpoes met 4 eigen jongen en drie iets
oudere kittens lagen in de rieten mand. In de doos zat
een jonge kater in zijn eigen urine en ontlasting.
14-06-2012 , Katwoude, Hotel Volendam
Vrijdag 14 juni 2012 vind personeel van hotel
Volendam op het parkeerterrein een kleine

vervoerskooi met daar in een kat. Getuigen zagen
dat naast een wegrijdende auto de kooi bleef staan.
Toen zij er in keken zagen zij een angstige donker
grijze kat zitten. De dierenambulance heeft het dier
opgehaald.
26-06-2012 Purmerend, Leeghwaterpark
Aan het begin van de avond op 26 juni 2012 kwam
iemand deze jonge bullterrier aan de meldpost
brengen. Hij zou dit dier in het Leeghwaterpark
gevonden hebben. Naar aanleiding van een oproep
op onze website kwam er een tip binnen dat het
hondje helemaal niet gevonden was maar dat de
(zogenaamde) vinder wel degelijk wist van wie het
hondje was.

Jammer genoeg wilde zowel de tipgever als de
vinder geen namen noemen over de eigenaar van
dit diertje. Misschien voor het hondje maar beter ook,
het heeft een prima ander adres gekregen.

06-08-2012 Purmerend Park de Driegang
2 cavia’s aan meldpost gebracht.
De cavia’s, gevonden in park De Driegang waren
enigszins verwaarloosd. Zo had de ene flink
doorgegroeide nagels en waren er stukken haar weg
geknipt. Vermoedelijk had het diertje onder de klitten
gezeten. Ook bij de andere cavia waren er stukken
haar weg geknipt.
11-01-2013 Banning cocqgracht

We krijgen een melding binnen dat er een grote vis in
de Banning Cocqgracht zwemt en vreemd gedrag
vertoond. Ter plaatse zien de medewerkers dat het
om een Koikarper gaat en dat hij is duidelijk ziek is, hij
gaat af en toe op zijn zij liggen en blijft op dezelfde
plek. De dierenarts heeft besloten hem in te slapen.
Niet een dagelijkse melding maar ook deze vis is uit
zijn lijden verlost.

Wintertijd, drukke tijd
D
e wintertijd kan een zeer drukke tijd zijn voor de
dierenambulances. We rijden vaak af en aan
voor verzwakte watervogels, nemen ze mee naar
de meldpost en proberen ze weer op te lappen.
Dat dit voederen en verzorgen van die dieren niet tot
onze taak behoort mag bekend zijn. Daar zijn namelijk
vogelopvangcentra voor. Jammer genoeg is er in
regio Waterland geen opvang voor deze dieren.

Om tijd en dieselkosten uit te sparen, verzorgen we
in veel gevallen de vogels tot zij er weer uit kunnen
of tot we voldoende dieren hebben om ze naar
vogelopvang De Bonte Piet in Midwoud te brengen.
Ook worden dierenambulances erg veel gebeld
door particulieren over vastgevroren vogels, met
name over zwanen. Wij kunnen u met een gerust
hart vertellen dat een zwaan de allerlaatste
vogel is die vastgevroren komt te zitten.
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Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:
Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

Spuiterij Waterland

Smit Wandafwerking

Ook wij steunen de dierenambulance Purmerend.

Ook wij steunen de dierenambulance Purmerend.

Einsteinstraat 52-54
1446 VG Purmerend
0299 - 666754

Papaverstraat 113
1446 en Purmerend
tel. 06 50531227
info@kramerhoveniers.nl
www.kramerhoveniers.nl

Saturnusstraat 47
1131 NM Volendam
Tel.: 06 - 51176078

Zuideinde 74
1131 AJ Volendam
06 - 50653247
info@ideaalstuc.nl
www.ideaalstuc.nl

officieel dealer

Autobedrijf Lanting
Component 84 - Purmerend/Baanstee-Oost
Tel. (0299) 427651
www.lanting.citroen.nl
www.lantingpurmerend.nl

Zeevangszeedijk 7b, 1135 PZ Edam
Tel.: 0299-371523
info@strandbadedam.nl
www.strandbadedam.nl

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

DLT Rol Stucwerken
Knook Totaal Techniek bv
Netwerk 16
1446 WK Purmerend
T 0299-621 475 F 0299-621 931
info@knooktotaaltechniek.nl
www.knooktotaaltechniek.nl

Gevangenpoortsteeg 24
1135 AE Edam
Tel.: 06-51709177

Ook wij steunen de dierenambulance Purmerend.

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

Solid Connect Webconsultancy
Baanstraat 15
1135 CB Edam
06-21118584

Ook wij dragen de dierenambulance
een warm hart toe
WEP – Familiebedrijfspecialisten – www.wep.nl
Monnickendam

Ook wij steunen de dierenambulance Purmerend.

GUUST

GRAFISCHE AFWERKING
FLEVOSTRAAT 100
1442 PZ PURMEREND
TEL.: 0299-41 41 46
FAX: 0299-41 41 47
EMAIL: INFO@CACHETSTANSEN.NL
WWW.CACHETSTANSEN.NL

Mede gesponsord door:

OUTDOOR & TRAVEL

Bergschoenen
Wandelschoenen
Rugzakken
Reisaccessoires
Tropenuitrusting
Verrekijkers
en nog veel meer
Dubbele Buurt 16 - 18 Purmerend
0299-423281 - www.guust.nl

www.auto-elektro.nl
De Kuul 2-4, 1131 PD Volendam, info@haringhandelvolendam.nl
www.haringhandelvolendam.nl

opgehaald worden, wat niet altijd nodig is.
De jonge vogels komen het nest uit als zij bijna
vlieg klaar zijn. Zij fladderen naar beneden en
komen op de grond terecht waar zij ten alle
tijden door hun ouders gevoerd worden.
Zodra de jongen honger hebben gaan ze
roepen. De ouders komen dan om de jonge
vogels te voeren, waarna ze weer weg vliegen.
De jonge vogels blijven enkele dagen
op de grond zitten voordat ze weg
vliegen. Dit kan 2 á 3 dagen duren.
Wanneer kan hij wel echt vast zitten? Als het mistig
is en het vriest en als de zwaan dan ook nog op
het ijs of in een klein wak stil ligt, pas dan is het
mogelijk dat een zwaan vastgevroren kan raken.
In de bijna 35 jaar Dierenambulance Waterland
hebben wij dat misschien drie keer meegemaakt.
De vogels gaan in elkaar zitten om warm te blijven,
ze blijven stil liggen (vaak met de kop in de veren), zo
verbruiken ze zeer weinig energie wat weer betekend
dat ze ook niet veel voedsel tot zich hoeven te nemen.
Wilt u er zeker van zijn dat de vogel vast zit,
onderneem dan eerst zelf actie, u kunt bv een
flinke sneeuwbal gooien of wat eten strooien
(vochtig brood of gekookte macaroni) zodat hij zich
eventueel zal verplaatsen. Blijkt de vogel toch vast
gevroren te zitten en de situatie is veilig voor onze
medewerkers zal het zeker geholpen worden.
Zo nu en dan vragen wij de hulp van de
brandweer omdat het dier te ver weg
of op te dun ijs vastgevroren zit.

Ophalen en in een vogelopvang zetten is in zeer veel
gevallen echt niet nodig. Jammer genoeg willen
veel mensen onze tips niet aan nemen, geloven
onze 35 jaar ervaring niet en blijven de dieren
lastig vallen. Een goed bedoelde actie maar pakt
negen van de tien keer helemaal verkeert uit.
Een vogel is een wild dier dat zo veel mogelijk in de
natuur moet blijven, door het aan te raken of zelfs op
te pakken kan het van de stress al komen te overlijden.
Als het dier bloed, een hangvleugel of mogelijk
gebroken poot heeft zal het altijd door ons geholpen
worden. Ook telefonisch advies geven kan helpen zijn,
soms kan de beller op advies en instructies ook voor
een vogel zorgen die gewoon in de natuur kan blijven.
Lentetijd, drukke tijd
Zodra de lente aanbreekt, wordt het een stuk
drukker bij de Dierenambulance. Dit heeft
vooral te maken met de vele (jonge) vogels die

Belangrijk is om goed te observeren voor u een vogel
oppakt en de dierenambulance laat komen. Het
laten ophalen van deze vogels is niet altijd nodig.
Het beste kunt u de jonge vogel laten zitten
waar het zit ( tenzij u duidelijk verwonding
ziet zoals, bloed, gebroken vleugel e.d.).
Een vogel die verwond is geraakt door een kat,
zal in de meeste gevallen binnen enkele dagen
overlijden aan de opgelopen bacteriën.
Vogels met een open botbreuk zullen helaas
moeten inslapen omdat er zoveel bacteriën in de
wond aanwezig zijn dat genezing onmogelijk is.
Soms is het maar beter om de kat of de (roof)
vogel zijn gang te laten gaan als hij het diertje al
in de bek of snavel heeft. Hoe moeilijk ook maar u
kunt misschien beter niet blijven kijken. De natuur
heeft het zo geregeld dat het slachtoffer de stof
endorfine aan maakt, het zal daardoor (bijna) geen

pijn voelen. Het dier is dan vele malen sneller uit
zijn lijden dan dat het opgepakt wordt, vervoerd
naar een vogelopvang en uiteindelijk na een dag
of zelfs langer door infectie komt te overlijden.
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Grachten funest voor katten
T
wee keer in 1 week tijd hebben omstanders het
leven van een kat van een vreselijke verdrinkingsdood uit het ijskoude water kunnen redden.

Dit waren enkele voorbeelden van katten die in de
gracht belanden. Er zijn al vele slachtoffers geweest.
Merendeels heeft het niet gered. Een kat die in de
gracht beland kan er helaas niet zelf uitkomen.
Wij raden u aan vooral met de vriesperiode uw kat
binnen te houden. Wanneer er een klein laagje ijs op
de sloot ligt zijn katten al gauw geneigd het ijs op te
gaan. Dit met vaak nare gevolgen.
Niet alleen in Edam-Volendam is dit een probleem.
Maar in meerdere gemeenten in ons werkgebied.
Een oplossing? Deze is er zeker

Kat uit de gracht

08-12-2012 Zwarte kater gered uit ijskoude water
Veel, heel veel geluk heeft de zwarte jachthaven kater
die dag gehad. Hoe het precies gebeurde is onbekend
maar ineens lag hij in het ijskoude water van de
jachthaven in Edam. Zeker 15 minuten lang zwom het
arme dier rond om aan de kant te kunnen komen maar
door de hoge kade lukte hem dat niet. Gelukkig
hoorden omstanders zijn doodskreet van angst en
konden net op tijd de kat uit het water vissen. De
toegesnelde dierenambulance heeft de zorg over
genomen en de kat naar de opvang gebracht.
Toegediende zuurstof, droog wrijven en een lekker
verwarmd hok, ingestopt in een fleece deken met een
warm dekbedje over hem heen heeft zijn leven
uiteindelijk gered. S ’avonds om 22:00 uur zat mijnheer
al weer lekker overeind. Voor de zekerheid is hij nog
een nachtje bij de ambulance in de opvang gebleven.
Inmiddels is hij weer heer en meester in de jachthaven.

Kat uit de gracht probeert door middel van
voorlichting en zo nodig met hulpmiddelen, katten in
waterrijke wijken op het droge te krijgen en te houden.
Kat uit de gracht werd gelanceerd in Mei 2009, nadat
vele katten uit de grachten werden gehaald in Leiden.
Vele katten zijn al gered door de aanpak van kat uit
de gracht.
Wij als dierenambulance steunen dit initiatief natuurlijk
volledig! We hopen dat gemeentes er over nadenken
om ook de nodige materialen aan te schaffen zodat
vele katten gered kunnen worden.
Voor meer informatie: www.katuitdegracht.nl

12-12-2012 Wit/zwarte kat uit ijskoude water gered
Op 12 december viel er opnieuw in Edam een kat in
het ijskoude water, nu in de Voorhaven. En weer waren
er omstanders die er snel bij waren en het dier op het
droge wisten te krijgen. Deze kat is een paar dagen bij
de dierenambulance gebleven om op temperatuur te
komen. Er heeft zich geen eigenaar gemeld. De kater
is naar het dierenopvang centrum gebracht.
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Huisdieren laten chippen

P

URMEREND - In verband met de overlast die
loslopende katten veroorzaken, gaat de
gemeente Purmerend onderzoeken wat de
financiële gevolgen zijn van een Purmerendse
katten chipactie. Ook wordt bekeken of het
verplicht chippen van katten kan worden
opgenomen in de Algemene Politieverordening
(APV).
Als dierenambulance sluiten wij ons graag aan bij dit
plan van de gemeente Purmerend.
Jaarlijks haalt de dierenambulance honderden zieke,
gewonde, dode maar ook zwervende katten op in
regio Waterland.
In veel gevallen meld de eigenaar zich niet en draait
de Gemeente voor alle kosten op zoals, het vervoer,
dierenarts en twee weken verzorging in het asiel.
Uiteindelijk draagt de burger als gemeentelijke
belastingbetaler daar aan bij.
Alleen al in 2012 zijn wij blijven zitten met 116 katten
(zwervend, ziek, gewond of dood aangetroffen)
waarvan de eigenaar zich niet bekend heeft gemaakt
bij de dierenambulance.
Gelukkig zijn er steeds meer huisdieren gechipt. Niet
alleen honden en katten, maar ook konijnen, fretten
en papegaaien. Indien de gegevens goed
opgeslagen zijn bij een databank, is het voor
verschillende instanties zoals; dierenartsen,
dierenopvangcentra en dierenambulances een fluitje
van een cent om achter het adres/telefoonnummer

van de eigenaar te komen. Maar helaas gebeurd het
ook vaak dat dieren wel gechipt zijn maar niet goed
geregistreerd staan, doordat de gegevens (adres,
telefoonnummer) van de eigenaar onjuist zijn. In een
enkele geval is het dier helemaal niet geregistreerd.
Is uw dier gechipt, dan kunt u kijken op www.
chipnummer.nl. Hier dient u het 15 cijferige
chipnummer van uw huisdier in te voeren om te zien of
uw dier goed geregistreerd staat.
Het geeft onnodige kosten en stress als uw huisdier
niet gechipt is of niet goed geregistreerd staat.
Voor honden met een stamboom geld dat zij bij Raad
van beheer staan ingeschreven, deze kunnen wij
alleen bereiken tijdens kantoor uren. Het is handig om
uw hond met chipnummer beginnend met 52814 dan
ook te registreren bij bijvoorbeeld de RCA databank.
Deze databank is 24 uur, 7 dagen in de week via
internet te bereiken.
Zorg dat uw huisdier een chip krijgt
Uw hond of kat kunt u bij de dierenambulance laten
chippen voor € 22,50. Inclusief registratie bij de RCA
databank.
Voor een afspraak kunt u bellen, of via www.
dierenambulance-purmerend.nl

RCA Databank

database op internet

Nieuw meldingensysteem DAS

N

a jaren gewerkt te hebben met het meldingen
systeem Midas in dierenambulance Waterland
over gestapt naar het meldingensysteem DAS
(Dierenambulance Administratie Systeem).
Dit nieuwe online programma is
ontwikkeld door het bedrijf intermediad
gevestigd in Abkoude. Het complete
programma kon ontwikkeld worden
door de steun van de Federatie
Dierenambulances Nederland (FDN),
de stichting Menodi, het dinamo
fonds, intermediad v.o.f., mendix b.v.
en i-mapping.
Een werkgroep binnen de FDN heeft de eisen
opgesteld en gezocht naar een bedrijf om het
systeem te ontwikkelen. Uiteindelijk is dat intermediad
geworden. Zij beschouwen het werk van de
dierenambulances van groot maatschappelijk
belang, en leveren vanuit deze visie een bijdrage aan
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een professionalisering van de werkzaamheden en
daarmee aan het verbeteren van dierenwelzijn. In
opdracht van de FDN is het bedrijf afgelopen jaar aan
de slag gegaan en hebben een viertal
Dierenambulances het programma getest op de
functionaliteit, zodat het programma
vanaf 2012 in gebruik kon worden
genomen.
DAS kan worden gebruikt op een
computer, laptop, smartphone of ipad.
Dat biedt tal van mogelijkheden. Zo
kunnen meldingen rechtstreeks via een
ipad worden geregistreerd, zelfs vanuit de
ambulance en andere plaatsen. Ook de
donateuradministratie en de vrijwilligersdata worden
hierin vastgelegd en vanuit DAS kunnen ook facturen,
betalingsherinneringen e.d. snel en gemakkelijk
worden verstuurd. Verder kunnen er de mooiste
statistieken uit tevoorschijn worden getoverd.

Bestaat dat? Een overspannen dier

J

a zeker. Dat is beslist mogelijk net als bij mensen
kan ook een dier overspannen raken. Hoe wij
dat zo zeker weten kunt u lezen in dit volgend stuk.
In augustus 2012 kwam er bij de dierenambulance
een noodoproep van een katteneigenaresse binnen.
Doordat de kat continu bleef aanvallen is de
eigenaresse naar buiten gevlucht.
Onze medewerkers gingen op de oproep af en troffen
een zwaar gehavende en zeer ontdane vrouw aan.
Haar verwondingen waren zo ernstig dat er besloten
werd er een reguliere ambulance bij te roepen. Gelijk
met de reguliere ambulance kwam er ook een
politieauto mee. Achteraf kregen wij te horen dat het
adres waar wij waren bekend bij politie en ambulance
was in verband met huiselijk geweld en andere zaken.
Aangezien de boze kat werkelijk niemand binnen liet
komen, moesten wij met behulp van een verdoofpijltje
de kat de woning uit zien te krijgen.
Nadat zij in onze meldpost weer bij was gekomen ging
haar razernij gewoon weer verder. Niet naar kijken,
eten, drinken en een schone kattenbak had ze in haar
hok dus de deur dicht en in haar sop gaar laten koken
(bij wijze van spreken dan). Waarschijnlijk zal zij de
volgende dag wel gekalmeerd zijn.
Dit bleek zeker niet het geval, haar razernij bleef aan
houden, dag in dag uit, week in week uit.
We hielden overleg met haar dierenarts, traden in
contact met iemand die bioresonantie geeft, we
gaven bachbloesem therapie en namen contact op
met een diercommunicator. Van haar
“diercommunicator” vernamen we dat de poes het
zeer zwaar heeft gehad in haar oude woonomgeving.
Er was veel ruzie, er werd met dingen gegooid en zij
werd vermoedelijk met een spuitbus gedwongen om
zich te verplaatsen. Wij gaven de poes alleen maar
eten, drinken, een schone bak, verschoonden
dagelijks (met heel veel moeite) haar hok en lieten
haar verder helemaal met rust.
De eigenares liet niets meer van zich horen. De
dierenpolitie die inmiddels nauw betrokken was
geraakt met deze zaak zetten alles op alles om
mevrouw te bewegen afstand te laten doen van deze
poes. Wat uiteindelijk pas begin oktober gelukt was.
De poes is nu van de dierenambulance en alle
verantwoording en beslissingen lagen nu geheel in onze
handen. Een keer of vier stonden wij op het punt om de
knoop door te hakken om euthanasie te laten plegen.
Maar telkens weer was er één van ons die bleef
zeggen, dat is niet eerlijk, die poes kan er niets aan
doen dat zij zo is, zij is zwaar overspannen. Het gaat
goed komen, gun haar die tijd. Bij haar dierenarts
haalden wij een medicijn dat haar geestelijke welzijn
moest verbeteren, helaas hielp de voorgeschreven
dosering niet naar behoren. Omdat wij geen enkele
verandering in het gedrag zagen, besloten wij de
dosering te verdubbelen.

En eindelijk na een week zagen we dat de ogen van
de poes rustiger stonden en ging zij zelf niet meer in
de aanval over.
Eind oktober durfden we het aan om de poes uit haar
hok te laten komen zodat zij haar pootjes ook weer
eens kon strekken. Ze heeft nu een flinke kamer voor
haar alleen. Het ging dagelijks iets beter en we
mochten haar na een week zelfs aaien.
Half november werd ze krols, dat was zij in al die tijd
dat zij bij ons is, nog niet eerder geweest terwijl ze de
leeftijd van acht jaar al had bereikt. Voorlopig moest
zij aan de poezenpil en in het nieuwe jaar zien we wel
of zij er aan toe is om opgetild en vastgehouden te
worden. Mocht ons dat gaan lukken, dan gaan we
haar laten steriliseren.
Belle toen
Begin januari
2013, inmiddels
hebben we de
poes een
nieuwe naam
gegeven en
loopt zij
dagelijks los
door onze
meldpost. Zij,
de honden en andere (meldpost) katten accepteren
elkaar allemaal.
De nieuwe, rustige leefomgeving, de liefde, respect
en vertouwen in haar, de medicijnen en de vele
contacten die de diercommunicator met haar heeft
gehad, hebben Belle door haar overspannen
toestand heen geholpen.
We zijn blij dat we hebben doorgezet, dat we het
geloof hebben gehad in ons gevoel, geloof gehad in
een goede afloop. We zijn blij dat we niet hebben
toegegeven aan de weg van de minste weerstand,
de weg van klakkeloos de spuit er in. Met elkaar
hebben wij deze prachtige poezendame uit de
ellende gehaald. Met elkaar hebben wij haar een
nieuw liefdevol leven kunnen schenken, haar het
vertouwen in de mensen terug kunnen geven.
En de vorige
eigenares? Die heeft
nog géén cent van de
onkosten vergoed.
Belle nu
Mensen die zelf ooit
overspannen zijn
geweest zullen het
gedrag van Belle
herkennen en
begrijpen.
Saskia.
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Katten dwang (druk) kooien
L
ex Heiner heeft ons in actie gezien met het vangen van een
gewonde zwaan en was zeer onder de indruk liet hij weten.

Vorig jaar vierde Lex Heiner zijn 25 jarig jubileum bij W.A. Heinfeld b.v.
Na aanleiding van zijn jubileum vroeg hij klanten om een donatie, de
opbrengst was € 637,50 euro.
Dit grote bedrag is geschonken aan dierenaambulance Waterland.
Wij hebben niet lang na hoeven denken waar dit aan besteed zou kunnen
worden.
De katten dwang (druk) kooien stonden al een tijdje op ons verlanglijstje.
Het is makkelijker en veiliger om angstige en/of verwilderde katten in huis op
deze manier te vangen, en te kunnen laten behandelen bij een dierenarts.
De kooien zijn ondertussen in ons bezit.
Wij willen Lex Heiner hartelijk danken!
De ontwerper van de katten dwang kooien heeft helaas niet goed nagedacht over de bodem.
Aangezien deze van stevig gaas is, zakken de kattenpootjes er makkelijk door heen.
Plexiglas platen
Om dit probleem op te lossen hebben wij Erkamp glas b.v. te Purmerend benaderd.
Dit bedrijf heeft plexiglas bodemplaten gemaakt en gesponsord.
Ook hier voor onze hartelijke dank!

Onvoorziene uitgaven
H

et jaar 2012 eindigde met een financiële
tegenslag maar 2013 begint al niet veel beter.
Ons rit- en donateurregistratiesysteem stopte van
het ene op het andere moment er mee
Dat betekende dat we aan een nieuw systeem
moesten beginnen wat onvoorziene uitgaven met
zich meebracht.

Dus, overweegt u dierenambulance Waterland
financieel te steunen? Doet u dit dan rechtstreeks aan
de Stichting dierenambulance Waterland, ING (NL 87
INGB 000) 4056417 en niet via bijvoorbeeld Dierenlot,
Dierenbescherming, Stichting Menodi of welke andere
organisatie dan ook. Want wij zijn hier niet bij
aangesloten en krijgen hier geen geld van!!

Onze tweede (zeer oude) brancardstel begaf het op
een moment dat er een zeer grote hond op lag. Een
nieuwe brancardstel kost al weer zo’n € 2300,00.

Wij hebben geen jaarlijkse collecte, wel kunt onze
collecte bus tegen komen bij dierenartsen,
dierenwinkels e.d.

De oudste ambulance (zo’n 10 jaar geleden nieuw
aangeschaft) begint mankementen te vertonen en is
eigenlijk aan vervanging toe.
En half januari was er ineens geen mobilofonisch
contact met de ambulances mogelijk.
Een mobilofoonmonteur constateerde dat ook dit
“antieke” ding helaas overleden was. Na installatie
van een “nieuwe” tweedehands basisstation werd de
boel getest. Uit de test bleek dat een mobile
mobilofoon uit één van de ambulances ook al
overleden was. Ook daar voor moest een “nieuwe”
tweedehands geïnstalleerd worden.
Al deze reparaties en onvoorziene uitgaven
bekostigen wij uit de gelden die via allerlei wegen bij
ons binnen komen, zoals donaties, giften, schenkingen
en legaten.
U ziet, elke cent wordt goed besteed en komt
”indirect” altijd ten goede voor hulp aan de dieren.
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Wat kunt u doen als uw
huisdier vermist is?
Het formulier ”uw dier vermist”
invullen op onze website.
www.dierenambulance-purmerend.nl
Zieke, gewonde, zwervende en overleden huisdieren waarvan de eigenaar niet bekend is worden bij ons op
de website geplaatst (onder het kopje: Gevonden dieren)
•

•



Telefonisch contact met ons opnemen.
( 0299) 432338/436084
Indien uw hond vermist word is het verstandig om zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op te
nemen : 0299-432338

Vaak is de hond al bij de dierenambulance aangemeld als gevonden

Zie ook:
www.amivedi.nl
www.dierenopvangcentrumwaterland.dierenbescherming.nl

Dierenartsen regio Waterland
•


•


•


•

•


•

•

•


Dierenkliniek Grevelingenmeer
Tel. (0299) 648000
0900-3437362
Dierenkliniek Waterland
Tel. (0299) 435674
0900-3437362
Dierenartsen praktijk Purmerend
Tel. (0299) 421000
0900-3437362
Dierenartsen praktijk Weidevenne
Tel. (0299) 471074
De Volendamse Dierenkliniek
Tel. (0299) 366709
0900-3437362
Dierenkliniek Oosthuizen
Tel. (0299) 401370
Dierenartsen praktijk Monnickendam
Tel. (0299) 653031
Dierenartsen praktijk Landsmeer
Tel. (020) 4821854
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Poes Sientje na ruim 4 maanden
weer terug naar huis

O

p 8-01-2012 kreeg de dierenambulance de
melding binnen dat een mevrouw een poes
gevonden had bij McDonald’s te Purmerend en dat
zij deze vast had.
De medewerker van de dierenambulance ging gelijk
heen. Ter plaatse was de kat helaas ontsnapt uit haar
armen en zat nu onder een vrachtwagen.
De medewerker ging bij KFC naar binnen met de
vraag of zij een stukje kip hadden om de kat te
lokken. Toen de medewerker terug kwam met het
stukje kip zag hij de meldster op haar hurken zitten
met de poes in haar armen.
Wanneer de medewerker de deur van de ambulance
opent en er een auto langskomt met een hoop geluid
uit zijn uitlaat raakt de poes in paniek. Hevig begon zij
te trappen om los te komen uit de armen van
mevrouw waarbij de poes haar borstkas open krabde.
Snel zette ze de poes in de auto en de medewerker
sloot de deur.
Alle verband middelen liggen achter in de auto maar
gelukkig ligt er in de cabine nog een pakje met
desinfecteer doekjes.
In de meldpost werd de poes gecheckt op een chip,
deze heeft zij helaas niet.
Ook werd er in de vermiste dieren map gekeken voor
een vermissing, en deze was er. Aangezien de
mogelijke eigenaar niet te bereiken was, werd de
poes op de website geplaatst en een email naar de
mogelijke eigenaar gestuurd. De poes bleek niet van
deze mensen te zijn en er werd opnieuw in het boek
gezocht naar een vermissing. Nu hadden we raak
geschoten Aan de foto te zien zou het niet kunnen
missen.
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Poes Sientje woont in Amsterdam, wanneer haar
eigenaresse haar op 21 augustus mee nam naar
Dierenkliniek Waterland in Purmerend voor sterilisatie
ging het kooitje los. Daar ging Sientje, zo de
Waterlandlaan op.
Het is heel belangrijk om een goede transportkooi aan
te schaffen en natuurlijk altijd kijken of deze goed
gesloten is. Wij dragen de kooien nooit met het
deurtje naar onder. Als al het gewicht van de kat op
het deurtje komt kan deze openschieten.
Dit gebeurde dus ook bij Sientje.
Wanneer de eigenaresse terug belt is deze erg blij. Ze
denken namelijk ook dat zij het is.
Dat bleek al helemaal toen zij naar de meldpost
kwamen, Sientje begroette haar eigenaresse blij.
Hoog op de pootjes, haar staart omhoog en kopjes
geven zo werden zij begroet.
Een goede afloop voor Sientje.....

Dierenambulance ritten

Een greep uit de ritten die wij de afgelopen tijd gemaakt hebben.
2 varkens in beslag genomen door dierenpolitie
Januari 2012, in beslag genomen varkens vervoerd.
Op een bekend adres voor politie en de
dierenambulance worden voor de derde keer
verwaarloosde dieren in beslag genomen. Enkele
jaren geleden moesten we de Algemene
Inspectiedienst een helpende hand bieden met
ontruimen en vervoeren van honderden dieren, nu
moesten wij varkens met de paardentrailer gaan
verhuizen naar een opslaghouder ver buiten de regio.
De andere dieren ,waaronder pony’s en pluimvee,
werden door een andere opslaghouder onder het
toeziend oog van een inspecteur van de
dierenbescherming naar een andere locatie
vervoerd.

Bokje in beslag genomen door dierenpolitie
Januari 2012, verwaarloosde bokje vervoerd.
En op nieuw deed de dierenpolitie een beroep op ons
om in onze paardentrailer een in beslag genomen,
verwaarloosde bok te vervoeren. Dit maal moesten wij
in Zaandam het dier ophalen en naar een
opslaghouder buiten de regio brengen. De bok maakt
het inmiddels uitstekend en heeft het prima naar zijn
zin. Hij leeft nu niet meer moederziel alleen zoals dat
in Zaandam wel was.

en de gans kon nergens meer iets te drinken vinden of
een plekje om zich even lekker te badderen. Daarbij
kwam nog dat ze behoorlijk gestoord werd omdat er
schaatsers en nieuwsgierigen bij haar nest kwamen

kijken. Doordat ze nu telkens de Jaagweg op liep en
het verkeer in gevaar bracht, besloten wij om de gans
met haar nest weg te halen. Zij mocht op een veilige
plek verder ongestoord op haar eieren zitten broeden.

Broedende gans weggehaald
03-02-2012. Purmerend, Jaagweg.
Ze zat al een week of drie op eieren te broeden langs
de Jaagweg aan het Noord Hollands Kanaal. En
ineens trad de vorst in. Het kanaal lag inmiddels vol ijs
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Helaas heeft zij niet meer op de eieren gezeten, maar
is wel gaan moederen over de andere vogels in de
opvang.

Poes langzaam aan het doodgaan tussen
steigerplanken

Onthoofde zwanen
20-02-2012. Aangetroffen aan de IJsselmeerdijk in
Oosthuizen 3 onthoofde zwanen. Vele voorbijgangers
waren zeer geschokt en misselijk van dit onverwachte
aanblik. De zwanen zijn opgehaald en de
dierenpolitie is op de hoogte gesteld.

Lijdensweg voor steenuiltje
Februari 2012

30

Bij toeval zagen voorbijgangers het uiltje vechten voor
zijn leven, het wilde weg vliegen maar zat met zijn
pootje vast gedraaid in het prikkeldraad. De
verwondingen waren zo ernstig dat de dierenarts het
uiltje heeft ingeslapen.

Maart 2012
Al enkele dagen lag deze poes tussen steigerplanken
op een bouwterrein aan de Wagengouw langzaam
dood te gaan. De werkmannen hadden het diertje
wel zien liggen en daar bleef het dan ook bij. De
bouwmeester die dit bij toeval te horen kreeg kwam in
actie en belde de dierenambulance.
De poes was flink uitgedroogd, onderkoeld en zeer
zwak. Ze heeft bij de dierenarts vocht en antibiotica
toegediend gekregen en verbleef bij de
dierenambulance om aan te sterken en op
temperatuur te komen.
Gelukkig meldde de eigenaar zich, poes Bopper van
20 jaar werd al ruim een week vermist!
Lugubere vondst Gildeplein
Ter hoogte van het advocatenkantoor aan het
Gildeplein deed een wandelaarster op 25-03-2012
een wel heel lugubere vondst. Op straat ligt een
afgesneden varkenskop zo melde zij aan de
dierenambulance. Illegaal dumpen van slachtafval is

natuurlijk verboden dus werd ook de politie
ingeschakeld. De varkenskop, wat van een jong
varken, (big) blijkt te zijn, is door de dierenambulance
weggehaald.
Veilige maar onhandige broedplaats.
16-06-2012 Volendam.
Eenden broeden soms op de meest vreemde
plaatsen, zoals bijvoorbeeld in een plantenbak die
aan de reling van een balkon op 6 hoog hangt.
Andere eenden vinden een binnentuin van
bijvoorbeeld een school, of zo als in Volendam in een
binnentuin achter het zwembad van het vakantiepark.
Doordat de tuin rondom voorzien is van hoge muren is
die plek natuurlijk super veilig omdat er nooit en te
nimmer een kat in kan komen.
Deze broedplaats geeft pas een probleem als de
kuikentjes uit het ei gekropen zijn en naar het water
moeten. Het personeel had moeder eend tijdens het
broeden dagelijks voorzien van voedsel en vers
drinkwater. Een klein badje diende voor haar om zich
af en toe lekker onder te dompelen maar toen de
kleintjes (10 in totaal) rond liepen werd het een
probleem. De dierenambulance werd er bij geroepen.
Via een achterdeur en een wirwar van gangen en
machinekamers van het zwembad kwamen we in de
tuin. Een snelle maar doeltreffende vangactie volgde,
voor ze het wisten zaten moeder en de kleintjes in de
kooien. Snel met ze naar de sloot gelopen en de
familie weer los gelaten. Vrolijk piepend zwommen ze
achter hun moeder aan.

verstrikt in stukjes net en visdraad waardoor hij steeds
verder zakte. Gelukkig werd de meeuw opgemerkt
door het personeel van het vis verwerkingsbedrijf.

De medewerker van de dierenambulance heeft veel
moeite gehad om de meeuw uit het glibberige
visafval te halen. In de meldpost is begonnen aan de
grote schoonmaak van de meeuw, de vogelopvang
heeft de verdere verzorging op zich genomen.
Verdoof schieten van koeien
Het komt elk jaar wel een keer voor dat wij gevraagd
worden om een dier met het verdoofgeweer te komen
schieten. In de meeste gevallen gaat het hierbij om
het verdoven van een verwilderde koe of stier die op
een weiland loopt. De eigenaar heeft dan vaak al
heel wat vergeefse pogingen gedaan om zijn dier van
het land te krijgen.
De koe op deze foto is wegens verwaarlozing

Grote zeemeeuw vast tussen het visafval
18-06-2012, Volendam.
Met moeite kon de meeuw zijn kopje boven de drek
van +/- 1000 kg visafval houden. Zijn pootjes zaten
(ingegroeide halsband) door de politie in beslag
genomen. Omdat het dier zich niet op de normale
manier van het weiland laat halen is onze hulp nodig.
Op deze foto kunt u zien dat Pim de juiste positie
bepaald om te kunnen schieten.
Drie van onze medewerkers zijn in het bezit van een
verlof tot het voor handen hebben en het gebruik
maken van een (verdoof)geweer.
Omdat wij ook op de openbare weg gebruik mogen
maken van het wapen, staat ons verlof gelijk aan die
van de politie en van militairen.
Wel moeten wij ons aan een strikt protocol houden. De
meldkamer van de politie moet eerst op de hoogte
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gebracht worden voor wij de deur uit mogen met het
geweer. Indien wij op de openbare weg een dier
moeten schieten, zal er altijd politie aanwezig zijn.
Na afloop dient er door ons een schietrapport naar de
politie gestuurd te worden.
Hond met blaaspijp verdoofd
31-08-2012 Een dierenarts in Purmerend riep onze
hulp in om een zeer agressief geworden hond met
behulp van het verdoofgeweer te komen verdoven.
Aangezien wij het geweer te krachtig vinden om een
hond (op korte afstand) te schieten, namen wij onze
professionele blaaspijp mee.
De hond was levensgevaarlijk geworden voor alles en
iedereen in zijn omgeving, er zat helaas niets anders
op om het dier na de verdoving te euthanaseren.
Zeer verdrietig voor de eigenaren die de hond al
jaren in huis hadden. Gelukkig konden we op deze
manier de hond op een rustige en veilige manier
verdoven.
Vleermuis in het Willem Eggert Centrum
08-09-2012 Beetje paniek vanuit een winkel in het
Willem Eggert Centrum.
Op het moment dat enkele personeelsleden aan de
lunch in de kantine willen beginnen, zien zij tot hun
grote verbazing een vleermuis vliegen.
Zij bedenken zich geen moment, sluiten de deur en
bellen de dierenambulance.
Op het moment dat wij aan kwamen vloog de
vleermuis niet, dat was een geruststelling. Vleermuizen
die overdag vliegen zijn meestal agressief of ernstig
ziek. We vonden het diertje rustig slapend op een klein
stukje kunstgras aan. Hij is meegenomen en in de
buurt weer uitgezet.
Egel in de brand gestoken
10-09-2012 in park de Driegang trof een
voorbijganger een verbrand egeltje aan met daarbij
een stuk verbrand papieren zakje van McDonalds.
Eerder dat weekend kwam al de melding binnen dat
jongelui met een egel aan het spelen/gooien waren in
Park de Driegang. Beide achter pootjes zijn gebroken
en is vermoedelijk levend verbrand! De dierenpolitie is
op de hoogte gebracht en stelt een onderzoek in.
Na sectie door een patholoog anatoom is gebleken
dat het egeltje al overleden was voordat hij in de
brand werd gestoken.
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Konijnen geslacht en gedumpt
Marken, Waterlandsezeedijk. 31-12-12
Van de politie krijgen wij de melding dat zij een gevild
dier bij een prullenbak hebben gevonden op de
Waterlandsezeedijk ter hoogte van de windmolens.
Collega’s van ons gaan er heen en ontdekken dat het
hier om geslachte konijnen gaat. De huid was van het
lichaam gestroopt en over de kop heen getrokken.
Doordat de kop en poten niet echt meer zichtbaar
waren dachten de agenten dat het hier mogelijk om
2 vermoorde katten zou gaan.
Wij hebben zeer sterk het vermoeden dat deze 2
raskonijnen geslacht zijn om op het kerstmenu te staan
als diner. Mogelijk word de eigenaar nog achterhaald,
deze kan dan rekenen op een flinke bekeuring, o.a.
voor het illegaal slachten en het dumpen van
slachtafval.

Vreemde melding
Op woensdag 16 Januari 2013 in de ochtend krijgen
we de melding dat er overleden kippen in een
portiek liggen aan de Overlanderstraat.
Ter plaatse treft de medewerker van de dierenambulance 8 kippen aan. Van sommige kippen zijn
de koppen af. De andere hebben verwondingen
rondom de nek. In de middag worden wij weer
gebeld, er liggen nog meer kippen in de achtertuin.
Dit keer zijn het er 7. De dierenpolitie is op de hoogte
gebracht en stelt een onderzoek in.

De dierenambulance verdient
mijn steun
Vindt u het ook belangrijk dat dieren, waar anders
niet meer naar omgekeken wordt, geholpen worden?
Wij staan 24 uur, 7 dagen in de week
ook op zon-en feestdagen klaar.
U kunt donateur worden voor minimaal € 12,50 per jaar
Ook kunt u de dierenambulance helpen met een eenmalige gift
Dit kan op de volgende wijze:
via onze website, zie: www.dierenambulance-purmerend.nl onder kopje Donatie.
Of via de coupon hier onder.
info@dierenambulance-purmerend.nl

Met elke Euro zijn wij blij

Ja, ik word donateur van de Dierenambulance!

JA
JA
JA, ik heb geld overgemaakt op gironummer 4056417

, ik word donateur van de dierenambulance voor minimaal € 12,50 per jaar

, ik help de dierenambulance met een éénmalige gift

Naam:..........................................................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................ Postcode: .......................................................................................................................
Woonplaats: ................................................................................................................................................................................................
Telefoonnr.: ........................................................................................................ Email: .....................................................................................
Handtekening: ............................................................................................................................................................................................

St. Dierenambulance Waterland • Volume 24 • 1446 WJ Purmerend
Alarm: 0299-432338 Info: 0299-436084 • www.dierenambulance-purmerend.nl
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Nalaten aan de stichting
dierenambulance Waterland
H
echt u er waarde aan dat de zorg voor dieren in
nood gewaarborgd is? Dan kunt u overwegen
om hieraan een bijdrage te leveren door na te laten
aan een goed doel dat zich inzet voor dierenwelzijn.
Zonder al onze vaste donateurs, giften en
nalatenschappen kan de dierenambulance niet zijn
werk doen.
Als u wilt bepalen wat er met uw nalatenschap
gebeurt, kunt u de notaris een testament laten
opstellen. U bepaalt dan aan wie u uw bezittingen wilt
nalaten na uw overlijden. Zo kunt u ook Stichting
Dierenambulance Waterland in uw testament
opnemen.
Waarom de dierenambulance
Waterland in uw testament?
Door onze stichting in uw testament op te nemen helpt
u ons om ook in de toekomst ons werk voort te kunnen
zetten. Nalaten aan de dierenambulance kan op
twee manieren: met een legaat of door de stichting
als erfgenaam op te nemen in uw testament. Beide
zaken kunt u laten regelen door een notaris.
Wijzigingen aanbrengen in uw testament is altijd
mogelijk. Als u kinderen heeft en geen testament heeft
opgemaakt zijn uw kinderen automatisch uw
erfgenamen. Heeft u geen kinderen en geen
testament dan erven uw familieleden. Als u geen
wettelijke erfgenamen heeft en geen testament
opmaakt, vervalt uw nalatenschap aan de staat. In
deze gevallen kunt u dus overwegen om via uw
testament een of meerdere goede doelen als
erfgenaam aan te wijzen.
Legaat
Een legaat is een bepaling in een testament die
aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of goed
(zoals bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u
gekozen persoon of organisatie.
Erfstelling
Een erfstelling is een vastgesteld deel (een
percentage) van uw bezit dat door middel van een
testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als
u bijvoorbeeld de Stichting Dierenambulance
Waterland in uw testament tot (mede) erfgenaam
benoemt, betekent dit dat onze stichting in
aanmerking komt voor (een deel van) de erfenis. Uw
bezit wordt volgens de bepaling in het testament
verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van
anderen (legaten, boedelkosten en eventueel overige
schulden) van de totale nalatenschap zijn
afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.
Speciale regeling belasting
Over nalatenschappen moet, boven een wettelijk
bepaald vrijgesteld bedrag, belasting worden
betaald. Deze belasting kan oplopen tot 68% van de

34

waarde van de nalatenschap. Goede doelen die
door de overheid zijn erkend, zoals Dierenambulance
Waterland betalen geen successierechten. U bent er
in dat geval zeker van dat de gehele geldsom van de
nalatenschap daadwerkelijk bij het door u gekozen
goede doel terecht komt.
Een testament opmaken
Een testament laten opmaken is makkelijker dan u op
het eerste gezicht misschien zou denken. Een
oriënterend gesprek van een half uur met een notaris
is gratis. De kosten van een testament opmaken zijn
afhankelijk van uw wensen: hoe complexer het
testament hoe kostbaarder. Voordat u besluit om over
te gaan tot het opstellen van een erfstelling of een
legaat, wilt u hier natuurlijk eerst goed over nadenken.
Uw notaris kan u adviseren over de verschillende
mogelijkheden. Met algemene vragen over
nalatenschappen kunt u terecht bij de notaristelefoon
(0900-346 9393, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur)
of op internet: www.notaris.nl
Wij zijn aangewezen als een algemeen nut beogende
instelling (ANBI)
Zie www.belastingdienst.nl en gebruik het programma
ANBI opzoeken
Wat houd dat in?
Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift
geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw
belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus
mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het
belastingvoordeel, kunt u meer schenken met
hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte
inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er
dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg
te
schenken aan de instelling van uw voorkeur.
Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan
voor giften gedaan aan instellingen die door de
Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI’s).
De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent 2 soorten
aftrekbare giften.
Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen
ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het
belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking
is een persoonsgebonden aftrekpost en kan in
mindering komen op het inkomen in box I,II of III.
Voor meer
informatie: www.
anbi.nl

– professionele begeleiding

em

!

Honden

hool Jott
sc

– begeleiding op maat
– positieve training

LEREN
SAMENWERKEN
Alleen een geldig
Waarborgcertificaat geeft
zekerheid dat u te doen heeft
met een erkende Martin Gaus
Hondenschool.

– straffen overbodig

Martin Gaus

– leer uw hond denken
– geen baas maar coach
– unieke lesmaterialen
– theorielessen

Martin Gaus
Hondenschool Jottem! - De Rijp
voor meer informatie bel
0299 67 30 10 of ga naar
www.hondenschool-jottem.nl

Amsterdam
Sietse van Zuthem
06-55890463
svanzuthem@deleader.nl
www.deleader.nl/amsterdam

Fotocopter maakt haarscherpe luchtfoto`s in heel Nederland
Portelstraat 13 • 1445 LA Purmerend
0650 248 615 • 0299 774 007
info@fotocopter.nl • www.fotocopter.nl

SCHEEPSBOUWKUNDIG BUREAU

HERMAN JANSEN BV
MONNICKENDAM - HOLLAND
TEL: .. 31 (0)299- 651941 FAX: 652352
e-mail: kantoor@hermanjansenbv.nl

De kleuren van deze proef kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de eventuele verlichting in de kast.

Oorgat 82, 1135 CT Edam NL
Tel.: 0299 - 371557 Fax: 0299 - 374213
E-mail: busbar@busbar.nl www.busbar.nl

Klantnr.:
Projectnr.:
Formaat:
Datum:

6208472
405598-93.1
820 x 350 mm
16-03-12

PGK Purmerend

Pascalstraat 23 Purmerend 0299-640573
W W W. B A A N S T E E AU TO S . N L
ADVERTENTIEPROEF GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK
RETOURNEREN A.U.B.

Akkoord

Akkoord na correctie

Opdrachtgever:

Datum:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Functie:

Postbus 9510, 5602 LM Eindhoven, T 040 264 23 05, F 040 246 90 70, verkoopadv@suurlandoutdoor.nl, www.suurlandoutdoor.nl

Onze diensten:
Binnen en buiten schilderwerk
Spuiten van plafonds en
wanden
Spuiten van kozijnen en deuren
Glas zetten
Kleur advies
Behangen

Bunderstraat 102
1445 EH Purmerend
Tel: 06 - 814 115 45
E: info@leuven-schilderwerken.nl
I: www.leuven-schilderwerken.nl

van Driel Multiservice
Voor al uw klussen en
onderhoud aan huis en boten
Hermanus Reyntjeslaan 73
1141 HB Monnickendam
mvandrielmultiservice@gmail.com
06 15 03 64 07

IS UW STADSVERWARMINGSUNIT
AAN VERVANGING TOE????

Maas van Aarst
Installatietechniek B.V.
heeft dé oplossing!
Een super compacte nieuwe unit
inclusief thermostaat, montage
én btw vanaf: € 1.600,=

Kijk op onze website:
www.maasvanaarst.nl
of bel: 0299-643926

Edelsmederij

Hans Mulder

E. Nierop
Uitvaartverzorging
Oost-Knollendam, Wormer,
Zaanstreek, Waterland
Tel.: 075 - 642 27 67
of 06 - 284 88 194
Gespecialiseerd in thuisopbaringen
Dag en nacht bereikbaar

Sterk in uit-daging en uit-voering

J.TH.M.Mulder-Hendriks
Van Damplein 21 (W.C. Weidevenne)
Wassen/Knippen Heren
Wassen/Knippen Dames
Knippen kinderen t/m 15 jaar

v.a. % 22,60
v.a. % 23,60
v.a. % 18,40

Wij werken het liefst op afspraak.
0299 - 414641
www.topkappers.nu
info@topkappers.nu
v.a. 1 oktober zijn wij
zaterdag open
van 8.00 tot 16.00 uur

www.edelsmidhansmulder.nl
Kraailookstraat 25
1441 PH Purmerend
tel;0299-438679
Mobiel;0625134844

Deze uitgave werd mede mogelijk
gemaakt door:
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Ook wij steunen de
Dierenambulance Purmerend

Cafetaria
Luteck’s
Div maaltijden
Gegrilde kip
Div. salades
Belegde broodjes

Burgemeester van Baarstraat 14
1131 WT Volendam
Tel. 0299-363914

werken, neem dan gerust contact op.

Wilt u meer weten over onze persoonlijke manier van

Wilt Astrid
u meer
weten
over onze
persoonlijke
manier
van op.
Astrid
Wouda
Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen;
werken,
neem
dan gerust
contact
Wouda
uitvaartverzorger
werken,
neem
dan
gerust
contact
op.
uitvaartverzorger
Tegelwerk - Renovatie - Keukens
06 81 75 3468
Astrid Wouda
- Woningaanpassing
06 81 75 3468
Yarden Uitvaartzorg werkt volgens het Keurmerk Uitvaartzorg
Astrid
Wouda uitvaartverzorger
Yarden & Wouda Uitvaartzorg
Waterland
- Onderhoud - Badkamers - Dakkapellen
Speulderbos
67, 1447 TH volgens
Purmerend
uitvaartverzorger
06 81 75 3468
Yarden Uitvaartzorg werkt
het Keurmerk Uitvaartzorg
Yarden & Wouda
Uitvaartzorg
Waterland
06 81 75 3468
Yarden Uitvaartzorg werkt volgens het Keurmerk Uitvaartzorg
Voor
een
melding
van
overlijden
Speulderbos 67,Yarden
1447 TH
Purmerend
& Wouda Uitvaartzorg Waterland
Yarden Uitvaartzorg werkt volgens het Keurmerk Uitvaartzorg

belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
Yarden & Wouda
Uitvaartzorg Waterland

Peter Stroeven

Kennemerland 3
1447 BG Purmerend
Tel. 0299-646393
Mob.06-15903762
p.stroeven@klussenier.nl
www.peterstroeven.klussenier.nl

Speulderbos
67, 1447 TH Purmerend
Voor
een melding
vanTH
overlijden
Speulderbos
67,
1447
Purmerend
www.yarden-wouda.nl
belt u 0800 8192
(24
uur
per
dag).
Voor een melding
van overlijden
Voor een melding van overlijden

belt u 0800 8192 (24 uur per dag).

belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden-wouda.nl

www.yarden-wouda.nl
www.yarden-wouda.nl

Dierenarts | Gezondheidswinkel | Trimsalon

CIRCUIT
Administratiekantoor
Voor al uw administratieve
werkzaamheden en
belastingaangiften.
Kantooradres:
Gangeslaan 82
1448 BX Purmerend
Tel.: 0299-413951
info@circuit.nu
www.circuit.nu

De Volendamse Dierenkliniek
Dukaton 15, 1132 RA Volendam

open ma: 13.00 - 18.00 u. | di-vr: 09.00 - 18.00 u. | za: 10.00 - 16.00

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door
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Gerritsma
Loodgietersbedrijf

Volume 112
1446 WJ Purmerend
Tel.: 0299-476216
Ook wij steunen de Dierenambulance Purmerend

“Uw wensen bekeken door onze ogen”
“maken wij met onze handen”

Monteverdistraat 36
1447 NA Purmerend
Tel: 06-42057560
www. loodgietersbedrijfgerritsma.nl

