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VOORWOORD
Door Pim Langereis

Lieve mensen,
Bij deze wil ik iedereen een gezond 2016 toe
wensen. Ook wil ik iedereen danken voor de steun
die wij hebben mogen ontvangen in 2015. Het was
weer een zeer bewogen jaar, vele leuke dingen
maar ook vele nare dingen hebben wij met elkaar
beleefd.
Mede dankzij donateurs, giften, mensen die ons
geholpen hebben met het schenken van materialen en zeker niet te vergeten de vrijwilligers die ten
alle tijden voor ons hebben klaar gestaan, heeft de
dierenambulance weer veel kunnen betekenen
voor mens en dier.
U heeft vast ook wel eens onze ambulance zien
rijden en bij uzelf gedacht: ‘wat doen die eigenlijk?’
Met dit magazine hoop ik u meer inzicht te kunnen
geven in de werkzaamheden van Dierenmabulance Waterland.

KERSTMARKT SBO HET PLANKIER
16-12-2015 Purmerend Wales

W

oensdag 16 december heeft de school een
kerstmarkt gehouden en de opbrengst wilden
zij graag doneren aan de dierenambulance.
Vandaag werden wij warm en enthousiast ontvangen
in de aula waar het mooie bedrag van €127,65 werd
overhandigd.
Een geweldig bedrag en wij willen alle leerlingen en
ouders enorm danken hiervoor!
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AANGEREDEN HAAS KLEM IN
AUTOGRIL
23-12-2015 Purmerend

M

aandag, een automobilist rijdt per ongeluk
een haas aan. Hij stop langs de weg om het
aangereden dier te zoeken. Als hij hem nergens
kan vinden neemt hij aan dat de verwondingen
mee vallen en de haas er vandoor is.
Woensdagmiddag verteld de man aan zijn collega
wat hem was overkomen en toont hem de schade

aan zijn auto. Tot hun schrik zien zij dat de haas in de
gril terecht was gekomen.
Medewerksters van de dierenambulance hebben
uiteindelijk de haas kunnen bevrijden. Op wat kale
plekken en wat schaafwondjes na is het dier er
wonder boven wonder redelijk goed van af gekomen.

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)
Indien uw hond vermist wordt is het verstandig om zo snel mogelijk telefonisch
contact met ons op te nemen : 0299-432338

ZIE OOK:

www.amivedi.nl
www.dierenopvangcentrumwaterland.dierenbescherming.

DIERENARTSEN REGIO WATERLAND
•


•


•


•
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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

VOS IN COMATEUZE TOESTAND
31-10-2015 Purmerland Weilandpad/groengebied

B

ij de dierenambulance komt eind van de
ochtend een melding binnen over een vos
in het groengebied. Het dier lijkt dood te zijn
maar ademt nog wel volgens de melder. Onze
medewerksters gaan op de melding af, komen aan
in het groengebied, pakken de nodige materialen
en gaan te voet verder het groengebied in.

De melder had de ambulance langs zien rijden en
komt meteen mee om aan te wijzen waar de vos ligt.
Het dier ligt behoorlijk opzichtig, wat zeer uitzonderlijk
voor een vos is. Behoedzaam benaderen wij het dier
en merken dat het amper reageert op aanraking.
Voorzichtig leggen we het dier in een vervoerskooi en
gaan er mee naar de dierenarts. De vos blijkt onderkoeld, heeft een vertraagde pupilreactie een lage
hartslag en lijkt in comateuze toestand te verkeren.
Na overleg met een gespecialiseerd opvang is
gezamenlijk besloten het dier te euthanaseren.

PATIËNT HOND ROBIN
16-11-15 Purmerbos

M

aandag ochtend kregen we een melding van
mevr. Bosma. Ze liep met meerdere hondjes en
een vriendin heerlijk te wandelen in het Purmerbos.
Totdat ineens hond Robin op de grond lag en niet
meer opstond. Vermoedelijk was Robin tijdens
het rennen en spelen tegen een boom of hond
aangerend. Grote zorgen bij de baasjes uiteraard.

Wij gingen met de ambulance weer verder maar
gelukkig belde het baasje van Robin even later op
om te melden dat het om een kneuzing ging en niets
ernstigs was. Robin zal het voorlopig even rustig aan
moeten doen in het bos.

Wij kwamen spoedig op de melding af. Bij aankomst
lag de grote hond Robin op de grond met een jas om
zich heen. Het baasje hield Robin lekker warm met
haar eigen jas. Robin werd direct plaatselijk onderzocht en er was wel degelijk iets met hem aan de
hand. De brancard moest er aan te pas komen om
Robin in de ambulance te krijgen. Op de brancard
gedroeg Robin zich als een uitstekende patiënt. Hoofd
lekker op een handdoek en zijn lijf heerlijk onder een
dekentje. Wij troffen de baasjes bij de dierenarts aan
waar Robin verder werd onderzocht.
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WERKZAAMHEDEN
DIERENAMBULANCE WATERLAND
U heeft vast wel eens onze ambulance zien rijden en bij u zelf gedacht: “wat doen die eigenlijk?”

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 van overleden dieren.
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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

EXTRA BEVOEGDHEDEN:
•
•
•

2 medewerkers zijn gecertificeerd met “het opmerken en omgaan met dierenmishandeling op een forensische verantwoorde wijze”.
2 medewerkers in dienst die in bezit zijn van een verlof tot het voorhanden hebben van de wapens verdoofpistool/verdoofgeweer.
2 vaste medewerkers hebben bevoegdheid om een blaaspijp te gebruiken

Deze laatste 2 punten kunnen ingezet worden bij gevaarlijke en agressieve dieren.
Naast alle basis materiaal heeft Dierenambulance Waterland ook:
•
•
•
•

2 Katten vangkooien
2 katten opdrukkooien
2 Honden vangkooien
2 knaagdier vangkooien
Deze kunnen gebruikt worden bij moeilijk vangbare dieren
• 3 mobiele zuurstof automaten
• Op het terrein van de DAW 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:
Beets
Beemster (Midden)
Beemster (Noord)
Beemster (Zuid Oost)
Beemster (West)
Broek in Waterland
Den Ilp
Edam
Etersheim
Hobrede

8

Ilpendam
Katwoude
Kwadijk
Landsmeer
Marken
Middelie
Monnickendam
Oosthuizen
Overleek

Purmer
Purmerend
Purmerland
Schardam
Uitdam
Volendam
Warder
Watergang
Zuiderwoude

AUTOCLEANSERVICE PURMEREND
BIEDT HONDENWASSERVICE
P

URMEREND - Autocleanservice Purmerend
biedt sinds enige tijd een speciale service
aan. Niet alleen auto’s kunnen nu bij het bedrijf
van een schoonmaakbeurt worden voorzien,
maar ook honden. "We willen zo een totaalpakket
aanbieden", vertelt Charl van Zijl.

"We zagen in de buurt veel honden lopen en vonden
dit een uitstekende toegevoegde service”, legt Van
Zijl uit. “Baasjes hebben geen vieze badkuip meer en
kunnen hun hond in lekker warm water laten wassen.
De hondenwasstraat kent bovendien een lage instap,
wat het voor honden makkelijk maakt."

de vacht van hun hond daarna föhnen op laag
en hoog volume en stoppen/pauzeren wanneer ze
willen."
De hondenwasservice kost 5 euro voor 7,5 minuten
wastijd. Autocleanservice Purmerend adviseert om
een handdoek mee te nemen.
Dogwash Purmerend bevindt zich op Maxwellstraat
16 in Purmerend. Meer informatie over het bedrijf is te
vinden op de website: www.autocleanservice.nl of te
verkrijgen via tel.: 0299-646818.

De service wordt goed ontvangen, gezien de reacties
op Facebook. "Veel mensen plaatsen foto’s van hun
eigen hond op onze Facebook-pagina of schrijven
dat ze het leuk en handig vinden dat de service er
is. We hopen dat er zo veel mond-op-mondreclame
ontstaat.”
"De hondenwasstraat is bij ons geplaatst in de allereerste wasbox. Het is een apparaat met warm water,
anti-vlooien-/anti-tekenshampoo en conditioner.
Allemaal goed voor een gezonde vacht. Er is een
goede spoel- en desinfecteerfunctie. Baasjes kunnen

16 JARIGE BLINDE EEND
02-12-2015 Purmerend/Wiedevenne Evenaarpad

S

inds een aantal dagen hadden bewoners aan het
Evenaarpad in de gaten dat het niet zo goed ging
met hun vaste “watergenoot”. Dag in dag uit was zij
samen met haar vaste blindengeleide eend die sinds
een paar weken plotseling was verdwenen.
Vanaf toen begon zij zich steeds meer terug te trekken
en sloot zich af van de eendengroep. Ook ging zij
regelmatig op het fietspad bij het treinstation liggen,
brommers en fietsers moesten dan allerlei gevaarlijke

capriolen uit halen om veilig langs haar heen te
rijden. Er is samen met de bewoners besloten om haar
daar weg te halen.
Gelukkig hebben wij voor haar een mooi onderkomen
kunnen regelen, lichamelijk gaat het een stuk beter,
zwemt en scharrelt heerlijk rond en wanneer Jeroen
fluit is het etenstijd.
Dankjewel Jeroen!
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DE DIERENAMBULANCE VERDIENT
MIJN STEUN
VINDT U HET OOK BELANGRIJK DAT DIEREN, WAAR ANDERS NIET MEER
NAAR OMGEKEKEN WORDT, GEHOLPEN WORDEN? WIJ VERGETEN ZE NIET.
Het hele jaar door helpen wij deze dieren, dag in dag uit, door weer en wind staan onze gediplomeerde
medewerkers en vrijwilligers klaar om deze dieren te helpen.
Mede daarom zijn wij trots op onze medewerkers en vrijwilligers.
HELPT U OOK MEE?
Wij vragen niet veel, alle kleine beetjes helpen mee.
De ambulance kan en mag nooit stilstaan.
Ik zeg altijd; Iedere dag is voor ons dierendag.
Pim Langereis
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 IBAN: NL 78 INGB 000 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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VERSTOTEN GANS NAAR DRENTHE
02-12-2015 Purmerend De Oeverlanden.

A

an de Oeverlanden leeft al jaren een groep
ganzen. Eén daar van is mank geraakt en uit
de groep verstoten. Het diertje wordt al geruime
tijd door de bewoners bijgevoerd en maakt het
eigenlijk best wel goed. Hij zwemt, eet, drinkt en
doet zijn dagelijkse ganzending. Tot wij gebeld
worden door een bewoner van de Oeverlanden.
Het zou niet goed gaan met de gans, hij valt
steeds om en zijn vleugels hangen langs zijn
lichaam. Wij vangen de gans en brengen hem
naar de noodopvang. Als blijkt dat het allemaal
wel meevalt met de gans, brengen wij hem op 5
december weer terug naar zijn vaste plekje.
En dan, 30-12-2015 er de zoveelste klacht van
overlast over de gans binnen komt, hij zou honden
aanvallen, poept daar waar het niet wenselijk is en

vertoond agressief gedrag. Een postbezorger zou hem
ook al een schop verkocht hebben. In het belang en
het welzijn van de gans is samen met de gemeente
Purmerend besloten hem weg te halen.
Voor oud en nieuw is de gans opnieuw gevangen en
opgenomen in het Ganzenparadijs. We hopen dat hij
in Drenthe in alle rust een nieuw leven kan opbouwen
met een nieuwe ganzenfamilie.
Het adres:
Stichting Akka’s Ganzenparadijs
Burg. ten Holteweg 47
7751 CR Dalen
Tel: 0524 291773
Email: info@ganzenparadijs.nl

OVERWEEGT U DIERENAMBULANCE
WATERLAND FINANCIEEL TE STEUNEN?
Doet u dit dan rechtstreeks aan de Stichting dierenambulance
Waterland, ING (NL 78 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!!
Wij hebben geen jaarlijkse collecte, wel kunt u onze collecte
bus tegen komen bij dierenartsen, dierenwinkels e.d.
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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 waarde
van de nalatenschap. Goede doelen die door de
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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
Schenken bij leven. 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

PANIEK IN DE TUIN
18-11-2015 Purmerend Schalmeistraat

T

ijdens het opruimen en onkruidvrij maken van de
tuin kwamen twee broers een bijzondere (grote)
spin tegen. Zij weten het dier te vangen en bellen
de dierenambulance.

Als we later op internet zoeken, komen we tot de
conclusie dat we zeer waarschijnlijk te maken hebben
met een veel voorkomend spinnetje namelijk de
Crustulina guttata (Gevlekt raspspinnetje).

Eenmaal ter plaatse nemen onze collega’s uit
voorzorg de reptielenton uit de ambulance mee. Voorbereid op tenminste een Tarantula lopen ze achter
de broers aan de tuin in. En dan zien ze tot hun schrik
een spin van pak hem beet een halve centimeter
groot. Maar goed, we doen gewoon met de heren
mee, beloven een stukje in ons boekje te plaatsen,
nemen de spin in de ton mee en gaan terug naar de
meldpost.

Ach ja, ons werk blijft boeiend met zo nu en dan
hilarische momenten.

UW HOND OF KAT LATEN CHIPPEN BIJ
DE DIERENAMBULANCE PURMEREND

S

inds 22 December 2004 zijn er 2 medewerkers bekwaam/
bevoegd om een Identificatiechip bij een hond/kat onder de
huid te injecteren.
• wij berekenen GEEN consult
• wij berekenen alleen de identificatiechip en het registreren van
uw hond/kat
• Wij chippen uw huisdier voor € 22,50
• Eventueel komen wij ook bij u thuis, dan brengen wij wel voorrijkosten in rekening
• Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen met:
0299-436084/432338

13

ADV

IJSVOGEL BINNEN GEBRACHT
10-12-2015 Den Ilp

D

it prachtige vogeltje was tegen een raam
aangevlogen en kon niet meer op zijn pootjes
staan.
Omdat wij niet dagelijks een ijsvogeltje binnen krijgen
hebben wij gelijk contact gezocht met de vogelop-

vang de Bonte Piet in Midwoud. Er is gestart met een
pijn/ontstekingsremmer om de eventuele zwelling in
het lichaampje te verminderen. Omdat een ijsvogel
erg moeilijk eet in
gevangenschap en dat
wij geen vers vis hebben
rondzwemmen is op
advies gestart met een
voedingssupplement
die per sonde wordt
toegediend. Helaas
met dit alles bleven de
verlammingsverschijnselen aanhouden en is
dit prachtige vogeltje
de volgende ochtend
overleden.

KITTEN TUSSEN HET COMPOST
06-10-2015 Purmerend Netwerk
HVC Compostering

H

oe dit beestje erin terecht is gekomen laten wij
in het midden.

Mogelijk dat hij dagen gewond tussen het afval heeft
gelegen totdat een medewerker van het bedrijf het
diertje opmerkte. Helaas heeft hij het niet overleeft.

OVERHANDIGING HONDEN VANGKOOI
AAN ST. DIERENOPVANG LACONIAS
16-12-2015 Edam, De Triade.

E

en tijdje geleden zijn de leerlingen van metaal,
Glenn van Bockel en Nico Otto, gestart met het
maken van een kooi. Deze is woensdag 16 december
door De Triade geschonken aan Dieropvang
Laconias.
Deze stichting van de in Nederland wonende Griekse
broers Steven en Yannis Strilakos zet zich in voor een
dierenasiel op het Griekse eiland Peloponnesos. De kooi
zal worden gebruikt in Griekenland om zwerfhonden te
vangen, wat voor de vrijwilligers een lastige taak is maar
met behulp van deze kooi wordt dat een stuk makkelijker.
De broers zijn door Pim Langereis van de dierenambulance Purmerend in contact gebracht met René van
Lemmeren, conciërge op De Triade. Ze zijn supertrots en
blij met het resultaat!

15

HANEN KLEM ACHTER EEN SCHOT
VAN EEN STALDEUR
04-12-2015 Purmer Oosterweg

P

aniek op de boerderij van Guurtje Beets, er
zaten hanen klem achter een schot van de
stal en zij zag geen enkele mogelijkheid om deze
dieren te bevrijden en of wij een oplossing wisten.
Met laarzen aan, net onder de arm en de ladder
op hebben wij deze klus weten te klaren. De hanen
werden streng toegesproken door Guurtje en er werd
gelijk een oplossing bedacht. Zodat deze 2 ondeugende jongens geen streken meer kunnen uithalen

De hanen worden goed verzorgd door Guurtje, ze zien
er stuk voor stuk prachtig uit. En het mooie is, ze hoeft
ze maar te roepen en de hanen komen in ganzenpas
naar haar toe gesneld. Een lust voor het oog om dat
te zien.
HANEN EN KIPPEN VIERDE KWARTAAL
Ook in het vierde kwartaal van 2015 werden er weer
de nodige hanen en kippen gedumpt. Gelukkig is er
voor al deze dieren een nieuw adres gevonden.

KONIJN IN WATER GEGOOID
30-12-2015 Purmerend IJselmeerlaan

E

en voorbijganger ziet een man lopen met iets in zijn handen. Op een
gegeven moment gooit de man het in het water en de voorbijganger ziet
tot zijn schrik een konijn naar de kant zwemmen.
De voorbijganger bedenkt zich geen moment, rent naar het angstige dier en
weet het uit het ijskoude water te redden. Vervolgens geeft hij het dier aan zijn
vriend en gaat als een speer achter de dierenbeul aan. De vriend gaat met
het kleddernatte konijntje naar het politiebureau, alwaar de dierenambulance
gebeld word. Wij halen het konijn op, drogen het af en verzorgen het met liefde.
Enige tijd later worden we op de hoogte
gebracht dat de dierenbeul gepakt is en op
het politiebureau zit. De man gaf toe dat hij
het konijntje te water heeft gegooid maar dat
hij dat in een dronken bui had gedaan. De
officier van justitie heeft bepaald dat hij zijn
diertje niet meer terug mag krijgen. Inmiddels
is het konijn liefdevol opgenomen in een nieuw
gezin.
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KLUSSEN

D

ankzij spontane giften hebben wij heel wat
klusjes kunnen klaren de afgelopen maanden.
Zo hebben wij een extra blokhut kunnen plaatsen
waar wij kooien en voeding voor de vogels veilig in
op kunnen bergen.

Momenteel wordt de blokhut Noodopvang Voor
Vogels opgeknapt en er word binnenkort een buiten
kraan aangelegd. Om het geld zo goed mogelijk te
besteden worden de klusjes door ons team zo veel
mogelijk zelf gedaan.

ONDERKOELDE BAARDAGAAM OP STRAAT
06-11-2015 Purmerend, Jan van Egmond college

E

rg suf, onderkoeld en mager is dit diertje
gevonden door Kyra uit Purmerend. Zij bedacht
zich geen moment, pakte het diertje van straat en
belde de dierenambulance.
Na controle bij de dierenarts bleek hij al geruime
tijd niet gegeten te hebben, zijn lever was hierdoor

mogelijk aangetast en zijn vervelling periode
was aangebroken. Na een aantal dagen in onze
noodopvang gezeten te hebben in een hok met
vloerverwarming en eten tot zijn beschikking is hij
aardig opgeknapt. Na enkele dagen werd de zorg
overgenomen door Sharon die veel ervaring heeft met
Baardagamen.
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DIERENVRIEND MIKA
07-12-15 Edam, Achterhaven

M

aandag 07 December belde een meneer
uit Edam, er zou een meeuw vast zitten in
een tak. Deze tak bungelde over het water en de
meeuw kwam niet meer los.
Net op het moment dat we onderweg waren kregen
we wederom een telefoontje. Er waren mensen bezig
geweest om de tak boven de sloot dichterbij te halen
en de meeuw te verlossen uit z’n benarde situatie. De
meeuw bleek een vishaak in de vleugel te hebben.
Daar aangekomen op de Achterhaven zat Mika met
de meeuw in een doosje op ons te wachten. Mika
Lukovic is 7 jaar en een ware dierenvriend. Hij wil het
liefst alles doen wat Freek Vonk ook doet! Mika heeft
ons al eerder geholpen, hij melde toen dat hij een
dode kat had gezien en heeft ons toen telefonisch
naar de kat gewezen die zeer verstopt lag. Door Mika
heeft het baasje afscheid kunnen nemen van hun
vermiste kat.
Nu zat hij daar dus met de meeuw in een doosje.
Uiteraard mocht hij zelf de meeuw in een reismandje
doen in de ambulance. Met de meeuw komt het
helemaal goed en Mika ... die was toch heel even
een echte Freek Vonk.

KOI KARPER OVERBOORD
15-12-2015 Purmerend

N

adat er een melding binnen gekomen was
over een gewonde/zieke koi karper die
rondzwom in het water bij het Leeghwaterpark
trokken wij erop uit met net en een vissenton.
Door oplettende wandelaars gewaarschuwd konden
wij hem uiteindelijk vinden en vangen. Leek het van
een afstandje wel mee te vallen was het behoorlijk
schrikken toen we de vis aan wal hadden. Wat zag
dat arme beest eruit, volledig schubloos, roze als een
varkentje, vol met wonden en op de plek waar zijn
rugvin trots omhoog zou moeten steken stonden een

paar graatjes met wat roze vlees omhoog. Na onderzoek bij de dierenarts bleek het arme dier niet meer te
redden en moest helaas inslapen.
Wij bleven achter met het gevoel van als de eigenaar
hem niet harteloos de sloot had ingegooid maar naar
een arts was gegaan of hulp had ingeroepen, het niet
zover had hoeven komen. Misschien had die ooit zo
graag gewilde Koi karper nog een lang en gezond
leven kunnen hebben of het lijden had hem bespaard
gebleven.
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DRIE HONDEN IN BESLAG GENOMEN IN ENKHUIZEN
08-01-2016 Enhuizen

D

rie honden van een 62-jarige vrouw uit Enkhuizen zijn donderdag
in diezelfde plaats door de dierenpolitie in beslag genomen. De
honden kregen niet de benodigde zorg. De eigenaar wordt echter
niet strafrechtelijk vervolgd, omdat geen opzet in het spel was.
Aangezien wij regelmatig voor politie en justitie rijden en onze collega
dierenambulance regio Enkhuizen deze rit niet kon doen, werden wij
gevraagd. De informatie die wij kregen over een en ander was best
aangrijpend. Voor de drie honden was dit de beste oplossing. Wij hopen
dat de 62 jarige eigenaresse de nodige hulp geboden zal krijgen die zij
zo hard nodig heeft.

OVERLEDEN KAT IN LOUNGESET
18-10-2015 Purmerend Peelland

M

elder treft een overleden kat aan op
de kussens van zijn loungeset en belt
de dierenambulance om te vragen of het
dier opgehaald kan worden. De man verteld
dat de kat in een zeil in de voortuin ligt.
Mochten zij even niet thuis zijn, kunnen de
dierenambulancemedewerkers het dier met zeil zo
mee nemen.
Als onze mensen ter plaatse komen zien zij een enorm
groot pak zeil in de voortuin liggen. Gekscherend
vraagt de chauffeur aan de bewoner: u gaat ons
toch niet vertellen dat de kat daar in ligt? De bewoner
verteld ons dat hij al weken geleden zijn loungeset
had afgedekt met een groot zeil. De kat was daar
blijkbaar al lange tijd geleden onder gekropen, is
op de kussens gaan liggen waarna het om wat voor
reden ook is overleden. Nu de man zijn loungeset

wilde opruimen voor de komende winterperiode deed
hij deze lugubere vondst.
Wij besloten het gehele pakket mee te nemen om
bij de meldpost het dier te identificeren. Helaas was
het in dermate staat van ontbinding dat wij er niet
veel meer mee konden doen. Het dier is uiteindelijk
naamloos afgevoerd naar de destructor.

EVEN VOORSTELLEN

N

adat een vriendin, die
al zelf al langere tijd
bij de dierenambulance
werkt mij vertelde dat dit
werk ook echt iets voor
mij was en ik hoorde dat
er nog vrijwilligers nodig
waren typte ik een heel
kort mailtje waarin stond
dat ik graag zou komen
proberen, dacht dat ik
geschikt was en niet bang
was voor vieze handen.

Ik ben achteraf dan ook heel blij dat ik mocht komen
praten want het enthousiasme sprong niet direct van
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het mailtje af realiseerde ik achteraf. Direct had ik het
gevoel in een warm bad te stappen, wat een lieve en
gedreven mensen. Nu nog kijken of het werk je bevalt
zeiden zij, want ja je moet toch ook echt wel GESCHIKT
zijn. En dat is zeker waar, want naast dieren redden,
verzorgen, leuke collega’s en dat elke dag verrassend
en anders is, krijg je ook te maken met bijvoorbeeld
dieren die overlijden, mensen die niet goed voor
dieren zorgen, verdrietige mensen en mishandeling.
Maar ik ben nu een paar weken aan het werk en ik
kan zeggen, het is inderdaad op mijn lijf geschreven
en in dit werk voel ik me gelukkig!
Dus bij deze : Hallo ik ben Simone de Boer uit Edam
en ik hoop Pim, Saskia en Mandy nog lang te mogen
helpen!

ZWARTRIJDER BETRAPT
16-10-2015 Purmerend, Nieuw Gouw Eindhalte EBS Lijn 103

E

en chauffeur van EBS is klaar met zijn
avonddienst, parkeert de bus in de garage en
kijkt nog even de bus na of er geen passagiers zijn
achter gebleven.

de eigenaar en heeft Massi spinnend en wel onder
de arm meegenomen of het de normaalste zaak van
de wereld is. Hier konden wij toch geen boete voor
uitschrijven?!

Tot zijn verbazing ziet hij een kat heerlijk liggen op
één van de stoelen. De kat voelt zich duidelijk op zijn
gemak en ligt heerlijk te slapen. Om de kat nu op te
pakken en buiten te zetten is geen optie. Het regent
flink en waar is de kat opgestapt? De chauffeur geeft
de zwart rijder aan bij zijn leidinggevende en die
adviseert de dierenambulance te bellen. Bij aankomst
werd de kat gelijk gescand en Yes de scan geeft aan
chip aanwezig.
Massi zo heet de zwarte dame is opgestapt bij de
bushalte aan de Marijkestraat in Monnickendam waar
zij ook woont. Dit soort acties schijnt zij wel vaker te
doen volgens de eigenaar. Binnen 10 min arriveerde

OKTOBERPULLEN
14-10-2015 Purmerend Persijnlaan

D

e temperatuur neemt inmiddels weer af maar
voor sommige vogels blijkt het nog prima te
kunnen. Pulletjes. Een Muskuseend kwam ineens te
voorschijn met 3 jongen.
Personeel van het verzorgingshuis de Molentocht
hadden zo iets van dit kan niet goed gaan. Het is te

koud voor de kleintjes, zij moeten geholpen worden.
Gezamenlijk met collega’s Sherrelijn en Hiwa heeft
Marloes de diertjes en hun moeder gevangen, in
een grote doos geplaatst en de dierenambulance
gebeld. De eend met haar kinderen zijn door ons
opgehaald en diezelfde dag nog door gebracht naar
Vogelopvang centrum De Bonte Piet.

21

STREEK FOOD FESTIVAL
20-12-2015 Edam

N

a weken voorbereiden was het eindelijk zover,
het streek Food Festival in Edam. Een prachtige
plek midden op het Damplein zelf. Een grote kraam
vol prijzen, een raadspel en de ambulance was
mee zodat iedereen een kijkje kon nemen.

Om 12 uur liep er al best wat
volk en de loten werden goed
verkocht. Een beer en een
hond in pak zorgde voor wat
gekkigheid op het plein bij de
kinderen. Een boks, handje,
knuffel of op de foto met
deze dieren was een leuke
bijkomstigheid. De aantal
hondenkluifjes 177 stuks in de
pot werden geraden door: Pien
Eilander en de Fam Reuzenaar zij hadden het exacte
aantal.
Beide hadden een mooie prijs gewonnen die
beschikbaar was gesteld door Kermis bedrijf Kramer.
De kraam zelf stond vol met prijzen voor de loterij,
het ging zelfs zo hard met de verkoop van de loten
dat ze binnen twee uur waren uitverkocht. Mensen
waren in de mood om iets te gaan winnen. De meeste
gingen ook met prachtige prijzen naar huis. Later
op de middag werd de kraam omgetoverd, alle
knuffels en leuke accessoires werden uitgestald voor
de verkoop. En ook dit liep goed. De collecte bus
die uiteraard mee was en op de kraam stond deed
ook goede zaken. Het was goed om te zien dat er
veel mensen zijn die de dierenambulance een warm
hart toedragen. De uiteindelijke opbrengst van deze
succesvolle dag was: € 673,00. Een bedrag dat zal
worden besteed aan een nieuwe ambulance voor in
de toekomst.
Wij hebben ook heel wat mooie en leuke cadeau
artikelen mogen ontvangen voor de loterij.
Bij deze willen wij alle sponsoren hartelijk danken!
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Sponsoren Loterij:
Kermisbedrijf Kramer
Root b.v Huur kraam
747 Volendam
Bluez Volendam
Food lovers Edam
Kaas speciaalzaak Edam
Salon Kerkenpad Volendam
Switch byoux Volendam
Topsy Volendam
Jorritsma Edam
Dreamstyl Volendam
Leuke keuken Edam
Skybo dierenspeciaalzaak Volendam
D.I.O. drogisterij/Parfumerie de Graaf Edam
Warmtesteen Volendam
Oog Edam
Beautique Elegance Volendam
Zus & Zo Volendam
Die Josien Edam
Fjaer Edam
Vitaal Sport Katwoude
Rituals Cosmetics Volendam
Café de Dijk Volendam
Bar de Molen Volendam
Mode Only Ladies Edam
Dierenspiegel Volendam
Volendamse dierenkliniek
Banketbakkerij Gorter Edam
Banketbakkerij Mastenbroek Edam
Banketbakkerij Zwarthoed Volendam
C ‘ Me Fashion De Rijp
V.O.F. ‘t Snoepwinkeltje Edam
Sas Bloemiste Edam
Vitruvius Personeelsdiensten Volendam
Volendams Cosmetics By Rosa
En onze bijzondere dank gaat uit naar onze vrijwilligsters Olga Root en Simone de Boer die door hun
enthousiasme en inzet de kerstmarkt tot een groot
succes wisten te maken!
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