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2003

RIT MET EEN 
LUCHTJE
Er is een stinkdier los lopend aangetroffen in de 
Purmerendse Arenastraat. 
Wie geloofd dat nou? Stinkdieren komen in Purmerend 
echt niet voor.
Toch bleek het echt waar te zijn en kon het dier 
gevangen worden.
Achter onze meldpost konden wij het beestje in een 
mooie kooi tijdelijk opvangen.
En dan krijgt het jeugdjournaal er lucht van.
Zij willen heel graag komen om opnames te maken, 
nou dat werd een lange middag voor ons.
De volgende dag meldde de eigenaar zich, het 
stinkdier genaamd DJ was ontsnapt, maar kon  weer 
snel terug naar de eigenaars.

1997

ONTSNAPTE KONINGS PYTHON
Handhaving heeft de hulp van de dierenambulance ingeroepen i.v.m. een koningspython die ontsnapt was 
na dat hij de eigenaar heeft gebeten. 
Bij aankomst blijkt het om een grote van 4 meter te gaan die zich achter een verwarmingsradiator heeft 
verstopt. 
Met eindeloos geduld en hulp van 1 van de handhavers ( zijn collega stond op veilige afstand en achter 
glas) kon de slang worden losgetrokken en werd weer terug in zijn terrarium geplaatst. 
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1996/1997

BRRRR ZO KOUD, MAAR WIJ STAAN ER WEL!!
Strenge winter, het ijs was wel 40 cm dik, er werden 
wakken gezaagd met behulp van een kettingzaag 
(Jaarlijks in bruikleen gekregen van de firma van der 
Linden) voor de vele watervogels die dat broodnodig 
hadden. Er waren die winter veel vogels die vastge-
vroren zaten en verlost moesten worden.
Maar helaas moesten wij ook overleden katten uit het 
ijs zagen.

2009

WAARDERINGSSPELD DE GOUDEN 
PURMERENDER
Weer een verrassing voor Pim! 

Elk jaar op 1 januari rijkt onze gemeente de gouden 
Purmerender speld uit aan iemand die veel voor de 
gemeente en/of voor de gemeenschap betekend.
Ditmaal kreeg Pim een gouden speld uitgereikt door 
burgemeester Hertog. 
Een oorkonde die bij de speld hoort prijkt in onze 
meldpost.
Belangrijk of niet, het werk gaat bij ons gewoon door. 
Ook vlak na de uitreiking schoot Saskia snel in haar 
ambulancepak om een spoedrit te rijden.
Na de melding snel terug naar de Purmarijn, gauw 
weer omkleden. Net op tijd klaar voor de borrel (sapje) 
en een hapje tijdens de receptie.

2003

NANDOE ZORGT VOOR FLINKE FILE OP A7
Een melding over een ontsnapte nandoe, (soort struis-
vogel), het dier loopt op de snelweg de A7, hij kan wel 
60 km per uur lopen, vandaar……haha grapje. 
Een agent rent zo hard als hij kan achter de vogel 
aan. Komische taferelen in het hoge gras, zo zien we 
de kop van de nandoe en zo zien we het hoofd van 
de agent. 
Uiteindelijk is het gelukt het dier onder het toeziend 
oog van de politie te verdoven dankzij ons verdoving 
geweer.
Saskia heeft eens op de televisie gezien dat er een 
zak over de kop van zo’n vogel gedaan word en 
dat het dier dan rustig blijft. Zij bedenkt zich dan ook 
geen moment, trekt een schoen en een sok uit. Schuift 
de sok over de kop en gaat zelf blootsvoets verder 

met haar werk. De nandoe kon weer terug naar de 
Beemster waar zijn eigenaar woonde.
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RIDDER IN DE ORDE VAN 
ORANJE NASSAU
26-04-2018 Purmerend, Gemeentehuis.

Een gesprek over zonnepanelen was een 
goeie smoes om Pim (nou eens niet in zijn 

dierenambulancekleding) naar het gemeentehuis in 
Purmerend te lokken.
Groot was zijn verbazing toen hij daar zijn vrouw, 
kinderen, kleinkinderen, zwagers en schoonzusters zag 
staan. Nog niet in de gaten wat er nou werkelijk aan 
de hand was werd de groep mensen (er waren nog 8 
andere personen met een smoes gelokt) de raadszaal 
in begeleid.Toen burgemeester Don Bijl zijn verhaal 
deed viel het kwartje bij Pim en werd hem duidelijk 
dat hij en al die andere mensen voor een onderschei-
ding kwamen.

Pim werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. Wat zijn wij enorm trots op onze Pim, de 
oprichter van Stichting Dierenambulance Purmerend 
e.o. En nog steeds 24/7 paraat hè. Geen dag laat 
hij voorbij gaan om zich in zijn groen/gele uniform te 
steken, telefoon aan te nemen, aanwezig zijn in de 
meldpost en om de boel in de gaten te houden. Want 
ja het moet natuurlijk allemaal gebeuren zoals Pim dat 
wil!Inmiddels is het meeste rij werk overgenomen door 
Saskia, Mandy, Jacyntha en de andere vrijwilligers.
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40 JAAR DIERENAMBULANCE PIM VERTELT

5 AUGUSTUS 1978

De aanleiding was een ongeluk dat voor 
mijn ogen gebeurde. Ik weet het nog heel goed. 
In Holendrecht werd er een hond aangereden, het 
dier was flink gewond en lag daar op de weg te 
kermen van de pijn. Er was op dat moment geen 
enkele hulp voor dat dier te krijgen, het lag daar 
maar en uiteindelijk is deze hond langzaam op de 
weg overleden. Dit heeft een grote indruk op mij 
gemaakt en ik vond het zo erg dat er voor dieren in 
nood geen hulp kon worden geboden.

Langzaam groeide in mij het plan om te zorgen dat 
er voor de dieren net als bij mensen, een ambu-
lance moest komen. Het idee was natuurlijk leuk, 
maar hoe pak je zoiets aan. Een ding was voor mij 
duidelijk, de dierenambulance zou in Purmerend 

komen. Ik dacht toen, weet je wat, ik ga eens met de dierenartsen in Waterland praten en de politie, want 
zij kunnen mij zeker verder helpen. Deze gedachte bleek volkomen verkeerd te zijn, de dierenartsen vonden 
het maar niks, ook de politie reageerde niet enthousiast. Daar stond ik dan met mijn goede bedoelingen. 
Hoe meer mensen mij vertelde dat het een belachelijk idee was om een dierenambulance te beginnen, hoe 
fanatieker ik werd. Ik heb toen een stappenplan gemaakt en van het spaargeld dat wij toen hadden een oude 
citroën besteleend gekocht en opgeknapt, zelfs de zwaailamp ontbrak hier niet aan. Ik werkte op dat moment 
nog voor een bedrijf in Amsterdam, ik was daar vrachtwagenchauffeur en deed daarnaast wat dingen in 
de muziek. Mijn baas had in de krant gelezen dat ik in de weekenden dierenambulancewerk deed en dat 
accepteerde hij niet en kreeg ik tijdens de kerstdagen mijn ontslag. 

Op dat moment had ik een financieel 
probleem. De Gemeente gevraagd voor 
een startsubsidie, maar die kreeg ik niet. Ik 
heb toen allerlei bijbaantjes gehad, waar 
ik maar geld kon verdienen meldde ik mij 
aan. Er moest uiteraard ook brood op de 
plank komen voor mijn gezin. Ondertussen 
probeerde ik bij allerlei instanties geld 
los te krijgen, maar waar ik ook om een 
bijdrage vroeg, het was altijd negatief. Dit 
alles maakte mij nog sterker. En dat er een 
goede dierenambulance moest komen, 
dat was zeker!. Ik woonde toen der tijd op 
Speenkruid, de schuur had ik zo ingericht 
dat ik daar gewonde of gevonden dieren 
kon huisvesten. 
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Het dierenambulance werk en een jong gezin ging 
helaas niet samen, na enkele jaren ben ik gescheiden 
en moest ik alleen verder. 

2002 

KAT EN PERSOON IN OVEN
Er was een melding van bakkerij De Harry de Groot, er zat een 

kat vast in de oven!
De bakker hoorde de kat miauwen en had de Dierenambulance 
gebeld, die rukte uit.
De assistente kroop in de oven om de kat te redden. Aangezien 
zij niet zelfstandig terug kon komen besloot Pim haar voeten te 
pakken om haar zo achteruit naar buiten te slepen.
Dit bezorgde natuurlijk veel hilariteit maar ook een leuke foto op. 
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40 JAAR DIERENAMBULANCE PIM VERTELT (2)

JAREN 80

Ik verhuisde toen naar een noodgebouw in het Leeg-
waterpark, het was een hok met weinig tot geen voor-
zieningen. De gemeente had mij nadrukkelijk verboden 
daar te gaan wonen. Deze periode is geen fijne tijd 
geweest. Vernielingen vonden er plaats, ingesneeuwd 
gezeten, net voor de kersdagen werd de stadsver-
warming afgesloten want geld was er niet om de 
rekeningen te betalen, verre van ideaal dus, maar men 
verwachte wel dat ik dankzij alles toch de hulpverlening 
voortzetten. Gelukkig kreeg ik toen van diverse mensen 
van alles aangeboden, waaronder eten en drinken. Zelf 
kon ik daar niet meer koken. Langzamerhand kreeg ik 
wel hier en daar erkenning en waardering. Ik weet nog 
goed dat de politie mij een keer met Sint Nicolaas wat 

AANRIJDING VAN AMBULANCE “TEUN”

Op 13-02-2018 werd onze geliefde nieuwste ambulance aangereden.

 De auto stond voor ons pand en werd geraakt door 
een achteruit rijdende auto. Met als gevolg een hele 
grote deuk aan de voorkant van de auto. Na een 
lange tijd is de ambulance gelukkig weer gemaakt en 
kan hij weer worden ingezet voor meldingen. Dit was 
in 40 jaar de aller éérste aanrijding met een auto.

Waarom heet de Ambulance Teun? De ambulance 
is geschonken door Teun de Gelder, zijn laatste wens 
was het schenken van een nieuwe ambulance aan 

Stichting Dierenambulance Purmerend. 
Wij zijn Dhr. De Gelder enorm dankbaar en daarom 
hebben wij besloten dat deze ambulance de naam 
TEUN zal dragen.
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voer voor de dieren 
kwam brengen en voor 
mij hadden zij daar wat 
chocola en wat andere 
lekkere dingen bij 
gedaan. 
Uiteraard deed mij dat 
heel erg goed. Voor 
de rest bestond die 
tijd uit pure armoede. 
Ik heb in die tijd een 
oude ambulance van 
Bert Ruis overgenomen 
en deze aangepast. 
Van dhr. Ruis en zijn 
zoon Bert heb ik veel 
kneepjes van het ambu-
lancevervoer geleerd, 
waar ik ze tot op de 
dag van vandaag nog 
erg dankbaar voor ben. 
Langzaam maar zeker 
begon de waardering 
toch te komen. Ook de 
dierenartsen werden 
positiever. Ik kon dag 

en nacht bij ze terecht met gewonde dieren en 
deze werden dan gratis geholpen. Op een gegeven 
moment moest het noodgebouw waar ik illegaal in 
woonde afgebroken worden en kreeg ik zowaar een 
flatje op de Markerkade. 
De gewonde of gevonden dieren ving ik op in de 
logeerkamer. In de box beneden stond een vrieskist 
waar de overleden dieren in gedaan werden en 
de eigenaar kon daar ook afscheid nemen van hun 

huisdier. De hele dierenambulance werd gestuurd 
vanuit de woning. Of de buurt en de buren daar nu 
zo blij mee waren weet ik niet. Mijn ambulance is wel 
een paar keer op de Markerkade vernield. Dit deed 
bij mij erg zeer. 

DIERENARTS AREND SCHUUR
In 1984 ben ik als dierenarts in Purmerend begonnen. 6 Jaar daarvoor was Pim Langereis begonnen met zijn 

dierenambulance. 

Hij had een afgedankte humane ambulance met de 
nodige ouderdomsverschijnselen. Toen hij nog in de 
Gors woonde moest hij met veel kunst en vliegwerk de 
auto in de winter aan de praat krijgen, het kwam zelfs 
wel eens voor dat de ambulance in de garage stond 
en dat hij met een gewone auto zijn werk moest doen. 
Hij was er wel trots op dat hij sirene en zwaailicht 
mocht gebruiken en mijn eerste contact met hem 
was ook toen hij met alle lawaai en zwaailichten aan 
kwam rijden om kennis te maken. Als ik me goed 
herinner had hij toen ook wel een spoedpatient mee 
met een ernstige wond.
Pim is altijd geinteresseerd geweest in alles wat met 
dieren te maken had, maar evenzeer in de mensen 
die er bij horen. In de loop der jaren heeft hij wat 
spoedgevallen betreft zoveel ervaring opgedaan dat 
hij zelf de meeste diagnoses al gesteld heeft voordat 
hij bij de dierenarts komt. Ook had hij een schat aan 
informatie over andere dierenartsen en over eige-
naren van dieren, het geen vaak best handig was als 
je wat achtergrondinformatie nodig had. 
Later is hij op de Markerkade gaan wonen en moest 

hij de dierenambulanceactiviteiten voortzetten in het 
kleine appartement, dat daarvoor totaal niet geschikt 
was. Iedereen die toen bij de dierenambulance 
werkte heeft wat moeten afzien en het was een 
geschenk uit de hemel dat ze na al die jaren de 
mooie plek hebben gekregen waar ze nu zitten met 
alle benodigde faciliteiten.
Ik heb altijd een ontzettend plezierig contact gehad 
met Pim, Saskia en Mandy. Je merkt dat het welzijn 
van dieren bij hen op de eerste plaats komt, ook al 
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houdt het af en toe in dat als het echt niet meer gaat 
je een dier moet laten inslapen. Vaak hoorde ik aan 
de telefoon al dat het waarschijnlijk einde oefening 
was en meestal klopte dat ook. 
Het leger van bv aangereden of door grasmaaiers 
geraakte hazen is niet meer te tellen. Sommige zielige 
gevallen blijven je altijd bijstaan zoals de haas waarvan 

de maaimachine alle pootjes had afgemaaid en kort 
geleden de poes die een tijd in de motorruimte van 
een auto had meegereden waarbij uiteindelijk de v 
snaar zijn halve kopje afgesneden had. 
Gelukkig was het niet altijd kommer en kwel, je kunt 
met Pim aardig lachen, af en toe de humor ergens 
van inzien is wat het clubje het heeft doen volhouden. 

PIM LANGEREIS 2 DAGEN CEL
Overtreding verkeersregels en verkeerstekens 

Purmerend, tramPlein 19-07-1982
Een zwaar gewonde kat van de weg gehaald en 
met spoed naar de dierenarts gebracht kosten Pim 
2 dagen celstraf.Waar je 50 km mocht rijden, reed 
Pim 81 km. 31 km te hard en een geld boete van 100 
gulden. Geen haar op zijn hoofd die er aan dacht dat 
hij de boete ging betalen, dan maar 2 dagen zitten.
De politie had op dat moment een probleem; zij 
moesten vanaf nu 2 dagen het werk van de dieren-
ambulance overnemen.
De politie stelde na dit avontuur nog 1 vraag aan Pim 
of hij hiervan geleerd had, waarop hij met een tegen-
vraag kwam; Jullie ook?

De samenwerking vanaf dat moment verliep steeds 
beter en kreeg Pim steeds meer waardering voor zijn 
werk.
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40 JAAR DIERENAMBULANCE PIM VERTELT (3) 

JAREN 90

In mijn privé leven ging 
de zon weer schijnen. Ik 
leerde Saskia kennen via 
de dierenartsenpraktijk 
en vrij snel kwam zij bij 
mij wonen. Dat was de 
tijd dat het allemaal wat 
beter ging lopen. Ik kon 
toen een renteloze lening 
afsluiten en daar hebben 
we een nieuwe Ford 

Transit van gekocht. Onze eerste nieuwe auto, de 
koning te rijk waren we hiermee en de mensen wisten 
ons ook steeds beter te vinden. 

Wij zijn toen ook lid geworden van de FDN (federatie 
Dierenambulance Nederland), vanaf dat moment 
waren we dus officieel erkend.

HET SCHENKINGEN EN LEGATEN 
SCHILDERIJ

Twaalf jaar geleden, toen we nog 
op het oude adres gehuisvest waren 
hadden wij het idee
om in onze nieuwe pand een tegel-
tjesmuur te laten maken. Hier op 
wilden wij de namen
van de mensen die de dierenam-
bulance een legaat of schenking 
hebben nagelaten.
Met portretschilderes mevr. Anneke 
Burger-van der Blom maakten wij 
een afspraak om een en ander te 
bespreken. Zij kwam echter met een 
beter idee, namelijk een schilderij 
met olieverf. In het midden zou een 
oorkonde komen te staan, omringt 
met dieren. Op de oorkondes kunnen 
namen bijgeplaatst worden zonder het 
complete schilderij aan te passen.
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10 JARIG BESTAAN
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DIERENARTS PURMEREND
"Wij hebben al jaren een prettige samenwerking met Pim en zijn team. Vroeger kwamen we bij  Pim aan huis 
om de dieren te bekijken, later kwam hij met de ambulance langs bij de praktijk. 

Vaak  maakten we dan een praatje en nam hij dan dropjes voor ons mee. Vooral onze assistente Saskia kon 
dat waarderen want die is uiteindelijk met hem getrouwd!
Wat toen al zo was, en nog steeds zo gebeurt, is dat de dierenambulance mensen op een vriendelijke en 
geduldige manier helpt. Of het nu het aannemen of ophalen van gewonde en/of wilde dieren is, of het 
vervoer van en naar de dierenartsenpraktijk! 
Wij hopen de samenwerking dan ook nog vele jaren op deze prettige manier voort te zetten. 

Gefeliciteerd met dit mooie jubileum namens de (voormalig) medewerkers van Dierenarts Purmerend!"

40 JAAR DIERENAMBULANCE PIM VERTELT (4) 

JAREN 2000

De grote ommekeer kwam in het jaar 2000. De 
gemeente heeft voor ons een pand laten bouwen op 
de Volume in de Baanstee Oost en op 24 november 
2002 werd de professionele meldpost met garage 
geopend door Sint Nicolaas. Een geweldig onder-
komen, we kunnen vanuit dit pand professionele hulp 
bieden en al onze werkzaamheden verrichten . U zult 
begrijpen dat dit ons zeer gelukkig maakt.
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In de loop der jaren heb ik veel dierenartsen meege-
maakt waarvan ik veel geleerd heb, daarbij heb ik 
zelfstudie gedaan en niet te vergeten alle technieken 
en tactieken om een dier te pakken of te vangen die 
je daarbij nodig hebt op een dierenambulance. 
Met deze kennis lijd ik mijn mensen op tot vakbe-
kwame medewerkers, dan kan ik met een gerust hart 
zeggen. 
Ministerie zet zich in voor opleiding dierenambu-
lances

In 2007 heeft Minister Gerda Verburg (Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit) aangegeven te willen 
helpen bij het opzetten van een speciale vakoplei-
ding voor dierenambulances. 

Daarbij is de Faculteit Dierengeneeskunde van de 
Rijksuniversiteit Utrecht gevraagd een cursus te 
ontwikkelen voor medewerkers die werkzaam zijn op 
een dierenambulance.
De eerste cursussen zijn toen in 2008 van start 
gegaan.

De eerste 5 medewerkers hebben dat jaar de Basis-
cursus medewerker dierenambulance en Meldkamer 
gevolgd bij het Cursuscentrum Dierverzorging te 
Barneveld en zijn toen allemaal geslaagd. 
Daarna volgde er nog meer cursussen en trainings-
avonden voor onze medewerkers, want dit is best 
wel een beroep waar je goed je verstand moet laten 
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werken, zo zijn er veel situaties die niet 
altijd makkelijk zijn en een goed inzicht 
en professionaliteit verlangen.
Onze veiligheid staat daarbij voorop, 
denk hierbij ook aan verkeerssituaties.
Soms ligt er een dier midden op een 
drukke weg.

Onze werkzaamheden breiden zich 
steeds meer uit. Wij bieden niet alleen 
hulp bij ongevallen, maar wij halen 
ook een overleden dier thuis op en 
als iemand om wat voor reden niet in 
staat is om met zijn huisdier naar de 
dierenarts te gaan, bieden wij die ook 
hulp. 
Verder assisteren wij o.a. bij woning 
branden, huisuitzettingen en inbe-
slagname van dieren en geven wij 
voorlichting op scholen. 
In 2006 hebben we bij de opruiming 
van de bom in Purmerend 140 dieren 
onderdak geboden waaronder een 
paar exotische huisdieren. 

HERT HULP NODIG TIJDENS BEVALLING
21-05-2001 Purmerend hertenkamP

De bevalling van een hertje verloopt niet geheel 
naar wens. Er is hulp bij nodig. Lastig is natuurlijk 

dat de herten redelijk schuw blijven ook al wonen ze 
hun leven lang in een hertenkamp.
Pim wordt met zijn verdovingsgeweer ter plaatse 
gevraagd. Hij zal het hertje met een pijl dat gevuld is 
met verdoving aanschieten. Het hertje gaat dan na 
enkele minuten rustig slapen waarna de aanwezige 
dierenarts Mark Kreutzelman de bevalling verder kan 
begeleiden.
Een gezond jong is binnen enkele ogenblikken op de 
wereld gezet.
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40 JAAR DIERENAMBULANCE PIM VERTELT (5) 

JAREN 2010/2018

Nieuwe ambulance dankzij nalatenschappen 
in 2013. Een nalatenschap kon voor ons niet 
op een beter moment komen. Onze oude 
ambulance, gekocht in 2003, die inmiddels 
verschillende mankementen begon te vertonen, 
was duidelijk aan vervanging toe. 
In Maart dat jaar werd er een flink bedrag op 
onze rekening bijgeschreven, dit geldbedrag 
was afkomstig uit de nalatenschap van de heer 
Teun de Gelder.
Dit bedrag kwam zo geweldig mooi uit dat we 
besloten hiervan een mooie nieuwe bus aan te 
schaffen en te benoemen naar Teun.
En opnieuw dat jaar kregen wij een flink 
geldbedrag uit nalatenschap nu van de heer 
Cabalt en kon volledig gebruikt worden voor de 
aankleding, lichtbalken en belettering van de 
bus. Hiervoor zijn wij ze bijzonder dankbaar.

144 red een dier is van start gegaan. Wij hebben een goede samenwerking verkregen met de dierenpolitie, zij 
zijn bevoegd om dieren in beslag te nemen als ze worden mishandeld of verwaarloosd. Deze mensen krijgen 
dan een geldboete, wat naar mijn inzien niet veel zin heeft, omdat de boetes vaak niet worden betaald en 

niet ten goede komt aan b.v. mensen die zich inzetten 
om de dieren te helpen. Het zou beter zijn als deze 
mensen een verbod op het houden van dieren krijgen, 
dat zal veel leed voorkomen, immers kunnen deze 
mishandelaars toch altijd wel weer aan een nieuw (huis) 
dier komen.

Na jaren gewerkt te hebben met het meldingen systeem 
Midas zijn wij over gestapt naar het meldingssysteem 
DAS ( Dierenambulance Administratie Systeem)
Een werkgroep binnen de FDN heeft de eisen opgesteld 
en gezocht naar een bedrijf om het systeem te ontwik-
kelen. Uiteindelijk is dat intermediad geworden. Zij 
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beschouwen het werk van de dierenambulance van groot maatschappelijk belang en leveren vanuit deze 
visie een bijdrage aan een professionalisering van de werkzaamheden en daarmee aan het verbeteren van 
dierenwelzijn. 

Keurmerk Kleinschalig diervervoer dec 2016
Inmiddels hebben wij ons aangemeld bij Stichting Dierkeur.
Onze gehele organisatie is grondig doorgelicht en goed bevonden om het keurmerk te 
mogen dragen, iets waar wij enorm trots op zijn.

Vrijstelling tot hulpverlening aan dieren in nood op het hoofdwegennet 2017
Dankzij een goede samenwerking tussen Federatie Dierenambulance Nederland en 
Rijkswaterstaat is er door deze een gedegen training gegeven aan medewerkers van 

Dierenambulances in Nederland. Ook wij hebben deze training goed doorlopen, wij hebben daar voor een 
vrijstelling van Rijkswaterstaat gekregen tot het verlenen van hulp aan dieren in nood op het hoofdwegennet.   

Zo ziet u dat wij uit professionele medewerkers bestaan en aan allerlei eisen moeten voldoen. 
Ook onze hulpmiddelen breiden zich gelukkig steeds meer uit. We zijn inmiddels in het bezit van 2 volledig 
ingerichte ambulances, een kadaverauto, een paardentrailer (grote, gewonde dieren kunnen hier in vervoerd 
worden) en bezitten we een calamiteiten container. Als een van de weinige dierenambulances hebben wij 2 
medewerkers in dienst die in het bezit zijn van een verlof tot het voorhanden hebben van de wapens verdoof-
pistool en verdoofgeweer. Dit kan ingezet worden bij gevaarlijke en agressieve dieren. 
Verder zijn wij een erkend leerbedrijf geworden van SBB beroepsonderwijs en bedrijfsleven en hebben we 3 
medewerkers in dienst die gecertificeerd zijn om te mogen chippen. 

In de afgelopen 40 jaar zijn er toch heel veel mensen geweest die in mij geloofden en mij onvoorwaardelijk 
bleven steunen. Een paar wil er toch noemen.
Nico † en Bert † Ruis , Mw.† en Dhr. Kernekamp, John Bontje van het Gezinsblad, en veel van zijn medewerkers, 
de mensen van het NNC, Boudewijn en Riet van Prettig weekend, Nivo uit Volendam, Kabelkrant Purmerend, 
Lies Faber en haar team, Paul en Ina Sieling (beveiligingsbedrijf), Radio Waterland, Cor en Atie Zwakman, 
Simon Hagen van garage CQ, Ben Lommerde, Joke en Piet Kieft, Garagebedrijf van Zwienen (daarvoor Lanting) 
voor het altijd op en top verzorgen van de ambulances, en Eipi die de belettering van onze auto’s doet.

Tot zover een kleine samenvatting van mijn levenswerk in de afgelopen 40 jaar. 

Tot slot wil ik Saskia en Mandy die worden bijgestaan door 1 vaste  kracht en een team van zeer gewaar-
deerde vrijwilligers enorm danken. Zonder hun inzet en  doorzettingsvermogen zou mijn levenswerk niet 
kunnen voortbestaan.
Als kroon op mijn werk ben ik op 26 April 2018 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Pim Langereis

1997

VANDALISME! 
Ook de dierenambulance ontkomt niet aan vandalisme.
Eén van de ambulances werd met graffiti bespoten, wie 
doet er nu zo iets?
Ook na een aangifte bij de politie is de dader nooit bij 
ons bekend geworden.
Misschien krijgt de dader na zo veel jaren wel berouw 
en schenkt hij de dierenambulance een mooie 
financiële gift. 
Zou wel leuk zijn toch?!
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EIPI
Wie of wat is nou Eipi? 
Eipi is een bedrijf wat gespecialiseerd is in print- en 
drukwerk. U kunt Eipi bellen voor belettering, gevelre-
clame, raamfolies, reclameborden, vlaggen, span-
doeken en ga zo maar verder. 

Zo hebben wij zelf al meerdere dingen van hun 
gesponsord gekregen. Zoals bijvoorbeeld onze mooie 
magnetische borden voor ons 40 jarig bestaan! Deze 
zullen het gehele jaar 2018 op onze auto’s prijken. 
Maar ook mochten wij niet zo heel lang geleden een 
prachtig doek in ontvangst nemen. Onze medewerk-
ster Saskia Langereis maakt altijd prachtige foto’s en 
zij mocht 1 van haar foto’s uitkiezen voor op een groot 
doek. Dit doek hangt in onze afscheidskamer en staat 
er erg mooi. 
Wij zijn er heel erg blij mee! 

2009

PIM KREEG EEN VERRASSING

Pim kreeg een verrassing, hij werd uitgenodigd voor 
het t.v. programma: Hart van Goud van de AVRO. 

Hij dacht dat het om de activiteiten van de dieren-
ambulance ging, maar hij kreeg het “Hart van Goud” 
toegekend door Mevr. Spoor uit Purmerend en opge-
speld door Myrna Goossen. Een mooie waardering en 
erkenning voor zijn werk!
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INBOUWEN, REPAREREN, SPUITEN, 
BELETTEREN EN SCHILDEREN 
Pim deed alles zelf

De witte besteleend, regulieren ambulance’s, alle auto’s werden omgebouwd tot dierenambulance. Er zijn 
in de jaren 80 heel wat gele spuitbussen en plakletters doorheen gegaan.

En ook zijn er vele reparaties uitgevoerd, de regulieren 
ambulance’s die aangeschaft werden hadden er 
al heel wat jaartjes en kilometers opzitten en waren 
meestal in niet al te best conditie. Zeg maar rijp voor 
de sloop!

Wij vragen ons nog altijd af of de buren in en rond 
Speenkruid en later op de Markerkade wel zo blij 
waren met al deze aktiviteiten van Pim.
Maar ja, we kunnen nu nog alleen maar SORRY 
zeggen voor de ondervonden (over)last.

Jaren 80
Nieuwe kleur spuiten

Pim vond dat de ambulance 
een nieuw kleurtje nodig had. 
Hij kocht een spuitbus in een 
fel gele kleur en begon op de 
parkeerplaats de ambulance 
over te spuiten. Geen rekening 
houdend met de wind werd de 
auto van de buren ook bedekt 
met een gele waas; dit was niet 
echt de bedoeling.
Boze buren en de verzekering 
kwamen eraan te pas.
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2000

OOG IN OOG MET LOSLOPENDE 
CIRCUS LEEUWIN 
Nog een opmerkelijke actie wanneer er in Zaandam 
een heuse leeuw is ontsnapt bij Circus Herman Rens.
Pim en Saskia hebben een verdovingsgeweer en 
moesten bij de dierenarts een verdovingsmiddel 
halen; deze kon het eigenlijk niet geloven dat het om 
een leeuw ging…grapje dacht hij. 
Er komt een politie 
escorte op motor 
om Pim en Saskia 
te begeleiden naar 
Zaandam. 
Tijdens de supersnelle 
spoedrit maakt Saskia 
achter in de ambu-
lance het geweer en 
verdoofpijl gereed 
zodat bij aankomst 
direct gehandeld kan 
worden.
Aangekomen op 
de plek des onheils 
waren de mensen 
al in de tent naar 
boven geklommen. 
Pim schoot in 1 keer 
precies goed, en de 
leeuwin kon weer snel 
in haar kooi.Met grote 
dank aan de aanwe-
zige (motor)agenten 
die vierkant achter 
Pim en Saskia stonden, 

oog in oog met de losgebroken leeuw. 
Klaar met hun getrokken pistool, mocht er ook maar 
iets niet goed gaan zouden zij het dier moeten 
afschieten.
Als dank kregen alle betrokkenen een vrijkaartje voor 
een voorstelling in Purmerend.
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Iveco 2000

Jaren 80 Inbeslagname vos
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Jaren 80 Materialen zelf gemaakt
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1995

TIENTALLEN CAVIA’S LOPEN LOS IN DE 
KROEG

Eén of andere zot heeft het in zijn hoofd gehaald om een stuk of twintig cavia’s los te laten in de kroeg van 
Den Ilp.

In eerste instantie bellen we de melder terug met de vraag of deze misschien (iets) te diep in het glaasje heeft 
gekeken. Loslopende cavia’s in een kroeg is wel heel uitzonderlijk.
Maar helaas, de melding bleek echt waar te zijn.
Pim en Saskia gaan de beestjes (die 
inmiddels door klanten en personeel zijn 
gevangen) ophalen.
Maar ja, waar ga je daarmee naar toe 
s’nachts om 01:30 uur??
Geen noot, de privé badkamer (de 
huidige meldpost bestond toen nog niet, 
er werd gewerkt vanuit de vier kamer 
flat van Pim en Saskia) bied ruimte voor 
genoeg benches. Mannen en vrouwen 
cavia’s zo goed mogelijk gescheiden huis-
vesten. Eten en drinken er bij en dan moet 
het wel lukken tot ze de volgende dag 
naar het asiel gebracht kunnen worden.
Erg goed geslapen hebben Pim en Saskia 
niet, de cavia’s hadden het veel te druk 
met elkaar en lawaai maken. De cavia 
mannen waren behoorlijk hitsig die nacht.
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Spoelkamer jaren 90

Promotie met standje

Jaren 80 Chevrolet eind jaren 80 begin 90Ambulance Fiat 1995 Citroen Jumpie 2001

Jaren 80 aanrijding hond Schenkingen en Legaten schilderij 






