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fitness4you.nu

T 0299 - 406 769
info@fitness4you.nu

Dubbele Buurt 16
1441 CT Purmerend

Back on Trail brengt honden met gedragsproblemen
(in welke vorm dan ook) op het  juiste spoor.  Zodat u en 

uw hond weer vrolijk door het leven kunnen gaan.
Ook verzorg ik deskundig voedingsadvies voor uw hond.

 06 - 48708335
jheming@backontrail.nl

Trainingslocatie 

PURMEREND

www.backontrail.nl
Gedragstherapeut en Voedingsadviseur

voor honden

Tel.: 075 - 642 27 67 
of 06 - 284 88 194
Gespecialiseerd in thuisopbaringen
Dag en nacht bereikbaar

E. Nierop 
Uitvaartverzorging
Oost-Knollendam, Wormer, 
Zaanstreek, Waterland

Brengt Waterland naar je toe. 

Fietsarrangementen op maat 
voor groepen van 10 tot 25 personen. 
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COLOFON
Dierenambulance Waterland

Voorzitter
Dhr. J.W. Langereis
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Infolijn: 0299-436084
Fax: 0299-463929

Email:  info@dierenambulance-purmerend.nl
Website: www.dierenambulance-purmerend.nl

ING bank (NL 78 INGB 000): 4056417

INHOUD

WIJ GEVEN UW STIJL VORM

www.kroonland.nl
STUDIOkroonland

STUDIOkroonland 

is een onderdeel van Kroonland Uitgeverij BV

Uitgave 1 - 2018

Voorwoord

Wat kunt u doen als uw huisdier vermist is?

Wat te doen bij verstikkingen

Uitglijder voor een zwaan

Rover, onze nieuwe vriend

Benefi etveiling ten behoeve 

dierenambulance Waterland

Dierenartsen regio Waterland

Werkzaamheden Dierenambulance 

Waterland

Lugubere vondst 

Overweegt u dierenambulance 

Waterland fi nancieel te steunen? 

2017 het jaar van samenwerking met 

Doa

Periodieke en gewone giften

Dieren vaak dupe van menselijk 

handelen

Vermiste en aangetroffen dieren

De Dierenambulance verdient mijn 

steun

Zwaan prikt aan

Kippevel moment voor 

dierenambulance medewerkers 

Bloem (meel) wondermiddel tegen 

motorolie e.d. in vacht van dieren

Kat op dak



5

Ook camping 

De Paardenhemel 

steunt 

Dierenambulance 

Waterland

C. Lof  Transport
Trucking Service 

en
Koeriersdiensten
Tel. 06-51383249
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CIRCUIT
Administratiekantoor
 Voor al uw administratieve
 werkzaamheden en
 belastingaangiften.

Kantooradres:
Gangeslaan 82
1448 BX Purmerend
Tel.: 0299-413951
info@circuit.nu
www.circuit.nu

CIRCUIT
Administratiekantoor
 Voor al uw administratieve
 werkzaamheden en
 belastingaangiften.

Kantooradres:
Gangeslaan 82
1448 BX Purmerend
Tel.: 0299-413951
info@circuit.nu
www.circuit.nu

Cees Konijn
Machineverhuur BV

Starnmeerdijk 29
1458 PM Spijkerboor

Tel.: 075-6411644

Deze uitgave is mede 
mogelijk gemaakt door 

een grote dierenvriend uit 
Watergang
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VOORWOORD
2017 is een druk jaar geweest. Drukker dan 

voorgaande jaren. Dat komt niet alleen omdat 
het Dieren Opvang Centrum in Purmerend zijn 
deuren sloot voor  afstand en zwerfdieren.

De dierenambulance werd daardoor het enige 
opvang en aanspreekpunt in regio Waterland die 
24/7 bereikbaar en inzetbaar is.
Maar wat de vogels betreft was het ook veel drukker 
dan anders.
We maakten meer ritten dan voorgaande jaren. 
Door particulieren, politie en mensen van de 
groenvoorziening werden aan de meldpost 535 
dieren afgeleverd, waarvan de meeste vogels 
waren. 
Ook stond er zo nu en dan een vrachtwagen voor 
onze deur als de chauffeur een dier van de weg 
had gepakt en het naar onze noodopvang kwam 
brengen.   
De dieren die naar de meldpost werden gebracht 
konden direct van de nodige zorg voorzien worden; 
en konden wij meer tijd besteden aan de meldingen 
die gereden werden.
Het aantal ritten naar de vogelopvang De Bonte Piet 
in Midwoud was ook in de lente en zomerperiode 
meer dan voorgaande jaren.
Helaas zijn er drie poezen van de dierenambulance 
overleden waardoor wij afscheid moesten nemen 
van Poesie in Juni en van Fleur en Mini die in oktober 
een week na elkaar kwamen te overlijden. 
Wat worden de meiden gemist door ons allemaal.

Een aantal vrijwilligers die het werk van en bij de 
dierenambulance anders ingeschat hadden  of toch 
te heftig vonden zijn weg gegaan.
De laatste twee maanden van 2017 werd het ineens 
een stuk rustiger en konden wij nu tijd vrij maken om 
nieuwe vrijwilligers aan te nemen en in te werken.

Laten we hopen dat 2018 een mooi en 
positief jaar zal worden.
Dierenambulance Waterland bestaat 
dan 40 jaar en dat willen wij heel 
graag met u allen vieren.

Graag verwelkomen wij ook u als 
begunstiger, als donateur van de 
dierenambulance.
Dan bent u niet zo iemand 
die alleen zegt dat: “die 
jongens en meiden van de 
Dierenambulance goed werk 
doen” maar bent u iemand die ons aan 
het rijden houdt: door uw financiële steun.
Mocht u ons willen steunen, via onze website www.
dierenambulance-purmerend.nl kunt u online 
donateur worden door minimaal € 12,50 over te 
maken.

U krijgt het jaar daarop automatisch een acceptgiro 
thuis gestuurd. Heeft u geen computer, of heeft 
u geen idee hoe dat werkt; dan kunt u zich ook 
telefonisch aanmelden als donateur.

WAT KUNT U DOEN ALS 
UW HUISDIER VERMIST IS?
HET VERMISTENFORMULIER OP 
ONZE WEBSITE INVULLEN.
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
Vaak is de hond al bij de dierenambulance aangemeld als gevonden

ZIE OOK: 
www.amivedi.nl
www.mijndieriszoek.nl
www.doamsterdam.nl/lostandfound
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WAT TE DOEN BIJ VERSTIKKINGEN
Honden gebruiken hun mond om de wereld te verkennen, en gelukkig zorgen hun anatomische 

eigenschappen ervoor dat ze zelden stikken. Het is echter niet onmogelijk. In levensbedreigende 
situaties kan er echter geen tijd zijn om contact op te nemen met de dierenambulance en moet jij zelf te 
hulp schieten. 

Help je hond de obstructie los te maken. 
De zwaartekracht kan je hond helpen de blokkade op te heffen. 
Om te helpen kun je de hond ondersteboven houden en proberen om het object los te schudden. 

• Pak een kleine of gemiddelde hond bij 
zijn achterpoten.  
Houd de hond ondersteboven en 
probeer het object uit zijn mond  te 
schudden met behulp van de zwaarte-
kracht. 

• Een grotere hond zul je waarschijnlijk 
niet ondersteboven kunnen houden.  
Houd zijn voorpoten daarom op te 
grond, en til zijn achterpoten op (net 
zoals je een kruiwagen op zou pakken) 
en kantel de hond naar voren.

Overweeg om de Heimlichgreep te gebruiken. 
Omdat je de hond hier makkelijk mee kunt verwonden dien je het ALLEEN te doen als alle andere methoden 
gefaald hebben. Met de Heimlichgreep kun je de ribben van de hond breken! 

• Leg je arm rond zijn middel. Zorg 
ervoor dat het hoofd van de hond naar 
beneden gericht is.  
De zwaartekracht zal je bij deze proce-
dure helpen.

• Zorg ervoor dat je de hond stevig 
vasthoudt, maar niet te strak.

• Het is verstandig om iemand je te laten 
helpen. 

• Je assistent kan de hond bij zijn nekvel 
pakken en ervoor zorgen dat je hond 
recht blijft staan.  
Ook kan hij/zij je hond tegenhouden als 
hij angstig is. 

• Vouw je handen in elkaar en leg ze 
achter de ribben in het zachte gedeelte 
van de buik. 

• Druk hierna de buik van de hond in 1 
keer krachtig ineen hopelijk komt hierna het voorwerp uit zijn keel.

Ga na het incident altijd langs de dierenarts om de hond te laten checken op  

eventuele verwondingen in de bek! 
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UITGLIJDER VOOR EEN ZWAAN
12-12-2017 ETERSHEIM

Op deze mooie winterse dag kwam er de 
volgende melding binnen: er loopt een zwaan 

met een gebroken vleugel op het weiland bij de 
molen in Etersheim. 

Na deze melding zijn drie medewerkers van de 
dierenambulance er meteen op af gegaan. 
Twee medewerkers aan het werk en één voor mooie 
actie foto’s. Eenmaal aangekomen bij de zwaan 
zagen wij dat het om een flinke open botbreuk ging. 
De medewerkers van de dierenambulance hebben 
hun spullen bij elkaar geraapt en gingen vervolgens 
het weiland op. Op het weiland stonden een stuk of 
30 schapen dus het was er één grote blubber boel. 
Jullie voelen het natuurlijk al aankomen: sneeuw, 
blubber en het even snel pakken van een zwaan gaat 
niet altijd even goed samen.

Beide medewerkers benaderen de zwaan, de één 
ging voor de veilige kant (het rechte stuk) en de ander 
via het steile stuk. Op het moment van het aanhaken 
van de zwaan ligt de ene medewerker al onderuit 
vol in de blubber en schapenpoep. Een lekker begin 
dus....

De zwaan dacht er ondertussen anders over en is 
het vertrokken naar de sloot. Maar hier lieten wij het 
natuurlijk niet bij zitten. De twee medewerkers zijn 
het besneeuwde weiland overgetrokken om bij de 
zwaan te komen, gelukkig ging de zwaan naar een 
doodlopend stuk en hebben wij de zwaan toch nog 
te pakken kunnen krijgen. Deze melding heeft ons wel 
mooie plaatjes opgeleverd, dankzij de sneeuw en 
ondanks de poep, blubber en valpartijen.
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ROVER, ONZE NIEUWE VRIEND

Hoe lang hij nou in de buurt van onze meldpost 
kwam weten we niet precies. Er komen wel 

vaker katten langs die bij ons niet bekend zijn. 

Ook deze rooie denken we zo’n twee jaar eerder 
gezien te hebben maar het zou zomaar ook een 
andere geweest kunnen zijn. In ieder geval, sinds vorig 
jaar voor de winterperiode zagen wij hem dagelijks 
stiekem in de struiken naar ons zitten loeren.
En ja wat doe je als echte dierenliefhebber dan? 
Natuurlijk je zet de deur van de blokhut op een kier. 
Plaats er een doos met warme deken in en zorgt voor 
een hapje en een drankje (water) voor het dier. 

Het duurde even maar soms bleef hij heerlijk in de doos 
liggen als wij s’ avonds laat de laatste ronde deden.

Ineens ging het in stroomversnelling, hij begon ons 
steeds meer te vertrouwen en kwam hij de garage 
binnen om te eten. In de garage blijven slapen was 
de volgende stap en in het weekend als het rustig in 
de meldpost was kwam hij zelfs echt binnen.
Toen dat allemaal vaker gebeurde besloten we Rover 
te laten castreren en hebben we hem meteen van 
een chip voorzien.

Rover is van een wilde, schuchtere kater een geweldig 
lief huisdier geworden. Hij is stapelgek op Pim (wie 
niet?) en loopt hem de hele dag achterna.
Hoe is dat toch mogelijk zou je zeggen. De bijnaam 
van Pim, lopende voedselbank, zegt vast genoeg.
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BENEFIETVEILING TEN BEHOEVE 
DIERENAMBULANCE WATERLAND
14-12-2017 ZUIDOOSTBEEMTER

De Purmerender Postzegelruilclub heeft donderdag 
14 december 2017 het geweldige bedrag van  

€ 1015,= opgehaald tijdens de benefietveiling. 

De gehele opbrengst zal op de rekening van de 
dierenambulance bijgeschreven worden.
Het enorme bedrag komt als een geschenk uit de 
hemel en komt heel goed van pas. Het bedrag zal 
besteed gaan worden aan de nieuwe uniformen die 
reeds in bestelling staan.
 

Beste mensen van de Purmerender Postzegel Ruilclub, 
onze welgemeende hartelijke dank aan u allen.

DIERENARTSEN REGIO WATERLAND
• Dierenkliniek Grevelingenmee  

Tel. (0299) 648000
 0900-3437362 

• Dierenkliniek Waterland 
Tel. (0299) 435674

 0900-3437362 

• Dierenartsenpraktijk Purmerend 
Tel. (0299) 421000

 0900-3437362 

• Dierenartsenpraktijk Weidevenne 
Tel. (0299) 471074 

• De Volendamse Dierenkliniek 
Tel. (0299) 366709 
0900-3437362

• De Dieren Spiegel 
Tel. (0299) 323644 

• Dierenartspraktijk Edam 
Tel. (0299) 748071 

• Dierenkliniek Oosthuizen 
Tel. (0299) 401370 

• Dierenartsenpraktijk Monnickendam
 Tel. (0299) 653031 

• Dierenkliniek Broek
 Tel. (020) 3316661 

• Dierenartsenpraktijk Landsmeer
 Tel. (020) 4821854
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U heeft vast wel eens onze ambulance zien rijden en bij u zelf gedacht: “wat doen die eigenlijk?”

Stichting 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, verkeerson-

geluk, 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 forensi-

sche verantwoorde wijze”.
• 2 medewerkers in dienst die in bezit zijn van een verlof tot het voorhanden hebben van de wapens verdoof-

pistool/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

Ilpendam
Katwoude
Kwadijk
Landsmeer
Marken 
Middelie
Monnickendam
Oosthuizen
Overleek

Purmer
Purmerend
Purmerland
Schardam
Uitdam
Volendam
Warder
Watergang
Zuiderwoude 

WERKZAAMHEDEN 
DIERENAMBULANCE WATERLAND
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LUGUBERE VONDST 
28-09-2017  WESTERWEG PURMEREND

Een voorbijganger trof langs de Westerweg een 
doorzichtige plastic zak aan met daar in een 

stuk onderkaak van een hoefdier. 

Onze medewerkers hebben de zak met inhoud 
opgehaald.
Grote raadsel is waar komt het vandaan en wie heeft 
het daar achter gelaten of verloren?
De vondst is bij de dierenpolitie aangegeven.

OVERWEEGT U DIERENAMBULANCE WATERLAND 
FINANCIEEL TE STEUNEN? 

Doet u dit dan rechtstreeks aan de Stichting dierenambu-
lance 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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2017 HET JAAR VAN 
SAMENWERKING MET DOA

Vanaf 1 januari 2017 gaan gevonden dieren niet 
meer naar het DOC in Purmerend maar naar 

Dieren Opvang Amsterdam. 

Inmiddels zijn we een jaar verder en zijn er door ons 
heel wat dieren naar de opvang gebracht. 
Altijd worden wij correct en respectvol ontvangen en 
behandeld. Iets wat wij uiteraard enorm waarderen.
Door deze samenwerking is er wederzijds een 
goede vertrouwensband ontstaan, en kregen wij de 
beschikking over de sleutel van het DOA zodat wij ten 
alle tijden een dier kunnen afleveren.
Ander voordeel is natuurlijk dat wij niet met de ergste 
warmte overdag naar het DOA hoeven te rijden maar 
dat ook op een later tijdstip kunnen doen.
Wij ervaren de samenwerking als zeer positief en 
hopen dan ook dat nog vele jaren te blijven doen.
 
Sluiting DOC definitief.
Per 15 december 2017 heeft het DOC de deuren 
definitief gesloten en zijn onze buren (honden, katten 
en kippen) vertrokken naar andere opvanglocaties 
van de dierenbescherming.

Natuurlijk betreuren ook wij de hele gang van zaken 
want wat was het voor ons makkelijk om een opvang 
naast je eigen locatie te hebben.
 
Omdat er in de wandelgangen nog al eens 
gesuggereerd wordt dat Dierenambulance Purmerend 
onderdeel van het DOC is, willen wij dat natuurlijk 
ontkrachten. 

Wij blijven dan ook gewoon ons werk in regio 
Waterland doen.

Hoeveel aftrek u kunt krijgen hangt af van de 
manier waarop u giften doet aan een instelling. U 

kunt giften doen als periodieke gift of als gewone gift.

Periodieke giften

U hebt een periodieke gift als:
• de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkma-

tige periodieke uitkeringen 
Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar 
hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging 
te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse 
bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u 
het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 
1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de 
(culturele) ANBI of vereniging.

• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar 
overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging

• de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden 
van een ander, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. 
U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze 
maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen 
overlijden of bij het overlijden van die ander.

U mag een periodieke gift in uw aangifte inkomsten-
belasting aftrekken als u aan bepaalde voorwaarden 
voldoet.

Voorwaarden voor het aftrekken 
van periodieke giften

U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan 
de volgende voorwaarden:

• U doet de periodieke gift aan een:
o algemeen nut beogende instelling (ANBI)
o culturele ANBI
o vereniging die geen (culturele) ANBI is, maar 

wel aan bepaalde voorwaarden voldoet
• U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een 

notariële akte of met een schriftelijke overeen-
komst. 
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen 
aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris.

• De (culturele) ANBI of vereniging levert u geen 
tegenprestatie voor de gift.

PERIODIEKE EN GEWONE GIFTEN

DIERENAMBULANCE WATERLAND IS 24 UUR 
PER DAG EN 7 DAGEN PER WEEK BEREIKBAAR/
INZETBAAR. OOK OP ZON- EN FEESTDAGEN. DE 
DIERENAMBULANCE IS GÉÉN ONDERDEEL VAN 
DE DIERENBESCHERMING EN/OF DIERENLOT. 
DIT BETEKEND DAT WIJ DAAR GÉÉN GELD VAN 
KRIJGEN!!!
WIJ BLIJVEN AFHANKELIJK VAN DONATIES, GIFTEN 
EN EVENTUELE LEGATEN/ERFENISSEN.
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DIEREN VAAK DUPE VAN 
MENSELIJK HANDELEN
27-09-2017 INBESLAGNAME HOND NA BIJTINCIDENT. 

Als wij ter plaatse komen blijkt dat een hond een 
flink bijtincident op zijn naam heeft. De politie 

vind het nu genoeg en neemt de hond in beslag. 

De eigenaar vind dat de hond het recht had om te 
bijten, de politie denkt daar in dit geval heel anders 
over. Een discussie ontstaat en wij als medewerkers 
van de dierenambulance moeten neutraal blijven. 
Wij komen alleen het dier ophalen en zullen 
het naar een justitiële opslaghouder elders in 
Nederland brengen. 

Helaas is ook deze hond de dupe van het gedrag en 
de opvoeding door zijn baas.

De eigenaar heeft zijn hond getraind op bijten van 
vreemde mensen.

Niet zo handig van de eigenaar. Nu de hond 
daadwerkelijk iemand flink verwond heeft zit hij 
zelf met de gebakken peren.

Hond uit huis gehaald en misschien zal het 
ingeslapen worden. Verdriet bij de eigenaar en zijn 
vrouw. Stress en onzekere tijden voor de hond.

Jammer genoeg komen dit soort situaties nog te 
vaak voor.

VERMISTE EN AANGETROFFEN 
DIEREN 
 
Dagelijks komen er bij ons meldingen binnen over vermiste dieren.

Via onze website www.dierenambulance-purmerend.
nl/uw-dier-vermist/ is het voor de eigenaar mogelijk het 
dier bij ons als vermist op te geven.
Dat kunnen zij in alle rust doen en onze telefoonlijn 
blijft op deze manier vrij voor andere dingen.
Zodra de melding bij ons binnen is, plaatsen wij de 
vermissing in de map : Vermiste dieren!
Antwoord met enkele tips en de vraag om het dier af 
te melden indien het gevonden is,  word via de email 
aan de eigenaar verstuurd.

Ook aangetroffen dieren kunnen via de website 
https://www.dierenambulance-purmerend.nl/
gevonden/dier-gevonden/  bij ons aangemeld 
worden.
In alle gevallen vragen wij altijd om een foto van het 
desbetreffend dier.
Een match maken tussen vermist en gevonden maakt 
het op die manier voor ons al een stukje makkelijker.

Indien wij een gevonden dier hebben maar geen 
match met een vermissing kunnen maken, plaatsen 
wij het dier op onze website en op onze facebookpa-
gina.
Gelukkig kunnen we in veel gevallen langs deze weg 
de eigenaar redelijk snel achterhalen.
Jammer genoeg menen sommige mensen te denken 
dat wij niet kijken of een dier gechipt is, of het een 
mannelijk of vrouwelijk dier is. 

En geven dan als reactie commentaar/advies op onze 
oproep.
Lieve mensen wij vragen in alle oproepen alleen maar 
of u de eigenaar bent of kent.
Alle adviezen hoe goed bedoeld ook hebben wij 
uiteraard allang afgewerkt of zijn wij mee bezig.
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Ja, ik word donateur van de Dierenambulance!

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

JA, ik help de Dierenambulance met een éénmalige gift

JA, ik heb geld overgemaakt op IBAN: NL 78 INGB 000 4056417

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

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
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ZWAAN PRIKT AAN
 
07-11-2017 PURMEREND RUTH FIRSTSTRAAT

 
Eind van de middag komt er een melding binnen 
over een zwaan met een vishaak in zijn poot.
 
Een medewerkster (met veel ervaring in het 
vangen van zwanen) gaat op de melding af.

Ter plaatse aangekomen wordt een plan van 
aanpak besproken met de melder.

De één gaat de zwaan aflijden met wat brood en 
onze medewerkster zal de zwaan gaan vangen.

De actie verloopt in alle rust maar gaat snel. In één 
vloeiende beweging weten ze de zwaan (die geen 
benul heeft om tegen te spartelen) op de wal te 
krijgen.

Er zit een flinke dikke vishaak in zijn poot en een 
tweede haak lijkt in zijn buik vast te zitten.

Zodra de haak van de buik los komt begint de zwaan 
te trappen,  waardoor er een haak in één keer in het 
bovenbeen van onze medewerkster schiet. 

De haak is niet los te trekken uit het been en wordt 
met moeite doorgeknipt. Vervolgens wordt de 
zwaan van zijn last verlost en kan hij zijn waterweg 
weer vervolgen.

Voor onze medewerkster begint het dan pas.  

Aangezien de haak er tot voorbij de weerhaak in 
het vlees zit zal zij op de eerste hulppost van het 
ziekenhuis verlost moeten worden.

 
Onder plaatselijke verdoving wordt de vishaak door 
gedrukt en komt er moeizaam via de andere kant 
weer uit.

Met klem vragen wij de vissers: ruim je rommel op 
als je klaar bent.

Mocht je een ander dier dan een vis aan de haak 
hebben, onderneem dat actie en probeer het dier 
te verlossen van zijn last.

Wij als dierenhulpverleners lopen ook risico op 
verwondingen door uw hobby.

Dat kan en mag niet de bedoeling zijn!!! 
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Hoogedijk 4     1145 PM Katwoude     0299 651608     www.huibertsbv.nl

Grond en baggerwerken
Cultuurtechnische werkzaamheden
Agrarisch loonwerk
Levering van grond en zand (ook aan particulieren)

0299 - 411114

www.amsterdamcitytaxi.com

Uit sympathie 
gesteund door 
een anonieme 

sponsor uit 
Purmerend

Nieuw bij

Ernsting Keramiek:
Speciale urnen voor dieren.

Ga naar:

www.urnen-keramiek.nl

en maak een keuze of kom langs in

ons atelier in de Beemster.

B.R.B.B.R.B.

Mede mogelijk gemaakt door:

Schoonmaakbedrijf 
en Glazenwasserij

Tel.: 06-53877450

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

Molenaar Papier Edam
Nijverheidstraat 14D • 1135 GE Edam
Tel.: 0299-363918 Fax: 0299-320848

info@molenaarpapier.nl
www.molenaarpapier.nl

Camerasystemen
Tel  0299-666922
Fax 0299-666917
www.hightechbeveiligingen.nl

Gildeplein 44-46 1445 BM Purmerend
Telefoon: 0299-644485

Makadocentrum, Kennedyplein 27
1443 EA Purmerend
Tel: 0299-423354

www.ambachtelijkeslagerijjimwalraven.nl
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KIPPEVEL MOMENT VOOR 
DIERENAMBULANCE MEDEWERKERS 
16-12-2017 LANDSMEER REIGERLAAN/VIJVER

Er ligt een grote dode eend volgens de melder.
Ter plaatse aangekomen zien we de overleden 
Kaapse Loopeend liggen. 
Een soortgenoot staat naast het lichaam en pikt 
telkens in de nek van het overleden dier. 
Het komt bij ons over alsof de ander wil dat haar 
maatje overeind moet komen.
Dan komen er nog twee kleinere Kaapse Loopeenden 
aan en staan bij hun overleden soortgenoot te kijken.
Wij laten het tafereeltje even gaan vertellen onder-
tussen aan de drie eenden dat hun soortgenoot 

overleden is en dat wij hem komen ophalen.
Alsof ze begrijpen wat wij vertellen, doen de dieren 
een stapje opzij en kunnen wij de overleden soortge-
noot (blijkt het mannetje en mogelijk de vader van de 
twee kleinere te zijn) oppakken en meenemen.
De twee kleinere eenden gaan weer weg, het 
vrouwtje gaat terug op de plek waar zojuist haar 
partner nog had gelegen.
Ze wroet nog wat met de snavel in de aarde en gaat 
dan ook haar weg.
Wij zijn heel wat gewend maar dit was zelfs voor ons 
een kippevel moment.
Hier blijkt maar weer dat ook eenden emoties kennen.
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BLOEM (MEEL) WONDERMIDDEL TEGEN 
MOTOROLIE E.D. IN VACHT VAN DIEREN

Zo nu en dan komt er weer een gruweldaad in de 
media voorbij.

Kat besmeurt met motorolie, frituurvet of een andere 
plakkerige substantie. Vele tips zoals kaal scheren, 
wassen met shampoo en wat al niet meer zijn 
goedbedoelende tips. 
Helaas pakken die niet altijd even goed uit en is men 
uren tot dagen bezig om het dier vrij van zijn last te 
krijgen. 

Door te wassen zal de substantie alleen maar 
vloeibaarder worden, verder verspreiden en in de 
huid trekken. Daar komt bij dat het dier erg veel stress 
ervaart.Zelf hebben wij een aantal keer een dier 
behandeld met bloem (meel). 
Jaren geleden kwam er iemand met een nestje jonge 
kittens die met lijm besmeurd waren. Ook een volwassen 
kat met motorolie werd door ons succesvol behandeld en 
daarmee ontdaan van de ellende en de stank. 
Bestrooi  het dier met bloem/meel en wrijf het rustig in 
de vacht. De substantie hecht zich aan de bloem waar 
door er zich kleine bolletjes vormen. 

Door te blijven inwrijven, vallen de bolletjes van de 
vacht en is meteen het dier verlost van de plakkerige 
substantie.  
Flink naborstelen of kammen en de overtollige bloem/
meel zal ook verdwijnen. Zorg er wel voor dat het dier 
niet nat kan worden want dan gaat de bloem/meel zich 
weer verklonteren in de vacht.

Hieronder een reactie (via onze website) van een 
mevrouw die ons advies heeft opgevolgd.

Onderwerp Tip ivm schoonmaken van motorolie
Aanhef Mevr.
Naam Marjolein B.
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Mobiel +316
E-mailadres m.b

Bericht

De tip om onze kat die motorolie op zijn vacht had, schoon te maken met 
bloem ( meel) was een hele goede! Met ongeveer 10 minuten was het klaar. 
Het meel werd erin gewreven en de olie verdween. De zwarte kat is nu grijs, 
dus we blijven nog wat extra aaien en borstelen. Maar het plakkerige spul is 
weg. Heel erg bedankt voor het advies! 
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KAT OP DAK
29-12-2017 PURMEREND BUNDERSTRAAT

Om 10 uur s ’ochtends kreeg de 
dierenambulance de volgende melding 

binnen: In de Bunderstraat zit er een kat op het dak 
en die zit er al vanaf gisteren.

De medewerkers van de dierenambulance zijn 
meteen op de melding afgegaan. Eenmaal bij 
aankomst zagen zij dat de kat midden op het dak 
zat. Het was een erg stijl dak en de kat zat mauwend 
om zich heen te kijken. Een buurtbewoner kwam 
meteen aanlopen en vroeg of wij via zijn raam het 
wilden proberen om de kat naar binnen te lokken. De 
medewerkers zijn naar binnen gegaan en hebben 
een kleed op het kantelraam gelegd, op het kleed 
hebben zij brokjes neergelegd. Na geruime tijd wilde 
de kat nog steeds niet van het dak komen.

Na drie kwartier tot een uur hebben de medewerkers 
de brandweer gebeld. Zij hebben uitgelegd wat er 
aan de hand was en dat ze hulp nodig hadden. 
Na 10 minuten was de brandweer al ter plaatse. Zij 
hebben de situatie ook bekeken en zij konden ook het 
dak niet op omdat het zo stijl was. De brandweer heeft 
hierna de hoogwerker opgeroepen om zo bij het dak 
te komen. Toen de hoogwerker ter plaatse was zijn 
ze omhoog gegaan met het bakje. Het bakje kwam 
steeds dichter bij de kat, maar die vond het toch 
wel erg spannend worden en liet zich naar beneden 
glijden naar de andere kant van het huis en ging in 
de dakgoot liggen.
 

Van buurtbewoners mocht de brandweer een ladder 
lenen en kon zo de kat uit de dakgoot halen. De 
medewerkers van de dierenambulance hebben de 
kat in het vervoerskooitje gedaan en hebben de kat 
meegenomen naar de meldpost. 

Gelukkig heeft het diertje zich niet bezeerd 
tijdens deze toch wel hele spannende situatie. De 
dierenambulance is erg blij dat het samen met 
behulp van de brandweer toch gelukt is om de kat 
van het dak te krijgen.
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Slobbeland 40 1131 AB Volendam
0623597886

Sportschool en personal trainingPeperstraat 24, Purmerend 

 0299-421706   |   www.pietdejongh.nl

Redleck 2000 bv.
Noordeinde 51 Landsmeer
D. Kelder  

Zuidoostbeemster
06 - 2288 78 23

info@onsstekkie.nu
www.onsstekkie.nu

NVB Uitlaat/Oppasservice
Op zoek naar betrouwbare hondenoppas of persoonlijke uitlaatservice

Gruttostraat 45                                     06-52637390
1444AE Purmerend

Mede mogelijk gemaakt door:

Sammels Liftservice
Zuideinde 28

1121 CL Landsmeer
Tel.: 06-57996684

ADMIKU Administratiekantoor
Leidsevaart 32
2121AZ Bennebroek

www.admiku.nl

info@admiku.nl
T: 023 - 584 54 82
M: 06 - 420 39 224

ADMIKU Administratiekantoor
Leidsevaart 32
2121AZ Bennebroek

www.admiku.nl

info@admiku.nl
T: 023 - 584 54 82
M: 06 - 420 39 224

ADMIKU Administratiekantoor
Leidsevaart 32
2121AZ Bennebroek

www.admiku.nl

info@admiku.nl
T: 023 - 584 54 82
M: 06 - 420 39 224

ADMIKU Administratiekantoor
Leidsevaart 32
2121AZ Bennebroek

www.admiku.nl

info@admiku.nl
T: 023 - 584 54 82
M: 06 - 420 39 224
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VERMISTE/GEVONDEN DIEREN

Ook dit jaar hebben de medewerkers van de 
dierenambulance hun uiterste best gedaan 

vermiste/gevonden dieren weer bij hun baasjes 
terug te krijgen.

Dat het niet altijd even makkelijk is blijkt wel uit de vele 
oproepen op onze website en facebook pagina.
Elk dier dat door onze handen komt zal op een chip 
gecontroleerd worden.
Mocht er een chip aanwezig zijn dan is het maar 
afwachten of het dier daadwerkelijk in een databank 
geregistreerd staat.
En hier gaat het best wel vaak mis.  Het dier komt in 
géén van de databanken voor, of de registratie is niet 
meer juist.
Een eigenaar is verhuisd, heeft een ander telefoon-
nummer, is misschien wel overleden of het dier is naar 
iemand anders over gedaan.
Jammer genoeg wordt er (nog) te weinig aan gedaan 
om de gegevens up to date te houden.

Helaas komen door menselijk falen alsnog veel dieren 
(ondanks een chip) in de Nederlandse asielen terecht.
Ook dit jaar heeft de dierenambulance genoeg 
gechipte dieren door handen gekregen zonder dat 
de registratie op orde was (is). 
Vele overleden dieren zijn uiteindelijk afgevoerd naar 
de destructie terwijl de eigenaar dat misschien wel 
heel anders gewild zou hebben.

TIP:
Heeft u een dier dat voorzien is van een chip? Kijk dan 
op internet bij www.chipnummer.nl.
Daar kunt u de 15 cijferige code van de chip invullen 
en u ziet vrijwel direct of en waar uw dier ingeschreven 
staat. Denk niet bij uzelf; maar hij is toch bekend bij 
onze dierenarts?! 
Ja dat zal best wel maar mocht uw dier om welke 
reden dan ook bij een dierenambulance of asiel 
terecht komen dan weten zij daar niet wie uw dieren-
arts is. 

Sinds 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 voor-
rijkosten in rekening

• Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen met: 
0299-436084/432338

UW HOND OF KAT LATEN CHIPPEN BIJ 
DE DIERENAMBULANCE PURMEREND
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NALATEN AAN DE STICHTING 
DIERENAMBULANCE WATERLAND

Hecht 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 testa-
ment 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 nalaten-
schap 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 

overheid zijn erkend, zoals Dierenambulance Water-
land 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 oriënte-
rend 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 inkomsten-
belasting 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 aftrek-
bare 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 
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Carbasiusstraat 42
1447 PH  Purmerend
E-mail: joop@joopvanderleur.nl
Telefoon 0299 - 461 600
Mobiel 06 - 54 621 977

Assurantiebemiddeling
Hypotheken
financiële dienstverlening
Bancaire diensten

U I T  V O L E N D A MU I T  V O L E N D A M
Peppino

MAGISCH ENTERTAINER,
GOOCHELAAR & CLOWN

MOBIEL: 06 138 134 67
WWW.PEPPINO.NL

Pearle Opticiens Volendam

Zeestraat 6
1131 ZE  Volendam
Tel.: 0299 - 323064

www.pearle.nl

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

de vrijheid

Schepenmakersdijk 20 ,1135 AG Edam
Telefoonnummer: 0299 748 071
info@dierenartsedam.nl
www.dierenartsedam.nl

ivm spoed
24 uur per dag bereikbaar op 0299 748 071

De Hobbyloods Purmerend

Cantekoogweg 23 D
1442 LG Purmerend

0641304904

Café-Restaurant De Vrijheid
Haven 80

1131 ET Volendam
Telefoon: 0299 363234

Email: info@hcr-devrijheid.nl

auroraschilders@live.nl
tel: 06-25047447



Burg. Van Baarstraat 20,  1131 WT Volendam
 0299-368224

Faceb.   Henk schoenen

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

Smit Wandafwerking
Saturnusstraat 47

1131 NM  Volendam
Tel.: 06 - 51176078

Ook wij steunen de dierenambulance Purmerend.

KEES BEETS 

Schilderwerken

Zuideinde 24 1131 AH Volendam
tel. 0299 - 321128 / 06-22244812

e-mail: info@keesbeets.nl

Wij staan voor het leveren van kwaliteit en 
klanttevredenheid voor zowel de zakelijke als 
particulieren markt. Stucwerk is de manier om 
uw wanden en plafonds af te werken.

Wij hebben ons gespecialiseerd in de laatste 
trends op het gebied van decoratief stucwerk 
zoals: Beton Cire, BEAL Mortex, Frescolori, 
Betonlook, Arte Velluto, sierpleisters etc. 

Wij staan voor u klaar, om samen met u uw 
project tot een succes te maken. 

BEAL Mortex is een decoratieve pleister op cementbasis die uitermate geschikt is voor 
badkamers, vloeren, aanrechtbladen, keuken en wanden. Deze pleister is 100% water-
dicht, keihard, schrobvast en heeft daarbij vele mogelijkheden qua kleur en uitstraling. 

Stucadoorsbedrijf Jan Dark heeft voor ieder huis de juiste oplossing. Van strak
plafond tot een betonlook vloer, van sierlijsten tot sierpleister. Wij leveren het 
allemaal. Vraag vrijblijvend naar onze mogelijkheden. 

Molenweg 12, 1131 EL Volendam | Tel.nr. 06 - 1537 1374 www.jandarkstucadoors.nl

 

 

Harkstraat 74, 1445 JJ Purmerend

in Purmerend

!!!Met zeer aantrekkelijke prijzen!!!
Voor meer info en/of  een afspraak.:




