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Alarmnummer 0299 432338 dag en nacht bereikbaar

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door :

The Old Cat Inn

Tegelzetbedrijf

J Tol Bolle

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

Damcoogh 13
1132 EA Volendam
Tel.: 06-29033058

We zijn een kleinschalig kattenpension
gelegen het landelijke Zuidoostbeemster.

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

Meeuwstraat 116
1444 VJ Purmerend
Tel.: 06 - 1519 1569
info@de-hondenbus.com
www.de-hondenbus.com

Ook wij steunen DA Purmerend

Kattenpension The Old Cat Inn
Zuiddijk 11

Kroonland
93X43
geopend iedere ochtend

1461 EB - Zuidoostbeemster

van 10.00 tot 12.00 uur.
Op zondag gesloten
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Knook Totaal Techniek bv
Netwerk 16
1446 WK Purmerend
T 0299-621 475 F 0299-621 931
info@knooktotaaltechniek.nl
www.knooktotaaltechniek.nl

WIJ GEVE

Jacqueline & Lianne

“Festivita da Le Sorelle”

Plantsoenstraat 39
1441 CW Purmerend
Tel: 0299 - 421171

*In de maand mei geven wij 15% korting
op onze producten!
*Dus kom vanaf 1 mei gezellig bij ons langs,
om ook onze geheel vernieuwde salon
te bewonderen!
“Ciao e arrivederci”

Jacqueline & Lianne

CIRCUIT

Administratiekanto
Voor al uw administratieve
werkzaamheden en
belastingaangiften.

CIRCUIT

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

Kantooradres:
Gangeslaan 82
1448 BX Purmerend
Tel.: 0299-413951
info@circuit.nu
www.circuit.nu
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Voorwoord
Kunnen dieren emotie voelen?

Dierenambulance Waterland
Voorzitter
Dhr. J.W. Langereis
Adres Dierenambulance Waterland
Volume 24
1446 WJ Purmerend

Werkzaamheden Dierenambulance
Waterland
37 honden in rijtjeswoning. In beslagname
van 35 stuks.
Het vreselijke telefoontje

Alarmnummer:
Infolijn:
Fax:

0299-432338
0299-436084
0299-463929

Email:
Website:

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

Dode kat onder motorkap aangetroffen

4056417

De nieuwe ambulance, hoe staat het er
voor?

Wat kunt u doen als uw huisdier vermist is?
Een konijn wordt te snel aangeschaft
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Brandweer Beemster red tot twee maal
toe een herdershond
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Waarom heeft een zwaan zijn poot op de
rug?
Auto in de zon kweekt dodelijke
temperaturen
Nachtelijk avontuur van een kitten
Opendag 2013
Plotselinge sterfte door gas barbecue
Water en moeras schildpadden
Vleermuizen
Vogelvrij
De dierenambulance verdiend mijn steun
Overweegt u dierenambulance Waterland
financieel te steunen?
Zuurstof levensreddend na inademing
rook bij brand
Nalaten aan de stichting
dierenambulance Purmerend e.o.
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Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

Smit Wandafwerking

Spuiterij Waterland

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

Einsteinstraat 52-54
1446 VG Purmerend
0299 - 666754

Ook wij steunen de dierenambulance Purmerend.

Saturnusstraat 47
1131 NM Volendam
Tel.: 06 - 51176078

Vlasleeuwenbek 48
1441TH Purmerend
Telefoon:0299-439606
Mobiel: 06-51280205

Ook wij steunen de dierenambulance Purmerend.

Ook wij steunen de Dierenambulance Purmerend

Deze uitgave werd mede mogelijk
gemaakt door:

Horloge
Reparatieatelier

Ad Malij

Redleck 2000 bv.
Noordeinde 51 Landsmeer
D. Kelder			

Ook wij steunen de
Dierenambulance Purmerend

auroraschilders@live.nl
tel: 06-25047447

Edam-Volendam, pittoresk startpunt
van uw fiets-, step- of tandemtocht

Van Damplein 21 (W.C. Weidevenne)

Klaas Klus
Loodgieter...
Kapelstraat 12 • 1131 HD Volendam
Telefoonnummer: 06-57334254
info@klaasklus.nl

Wassen/Knippen Heren
Wassen/Knippen Dames
Knippen kinderen t/m 15 jaar

v.a. % 23,70
v.a. % 24,80
v.a. % 19,30

• Specialist in verhuur aan groepen tot 600 personen
• Gebracht en gehaald op gewenste locaties

Wij werken het liefst op afspraak.
0299 - 414641
www.topkappers.nu
info@topkappers.nu

tel: 0299-37 19 22
www.tontweewielers.nl

vanaf 1 oktober
i.p.v. vrijdag nu op
donderdag open van
9:00 t/m 20:00 uur

STUDIOkroonland is een onderdeel van Kroonland Uitgeverij BV

Hoogwerkers Waterland

WIJ

W STIJL
U
N
E
V
E
G

VORM

www.kroonland.nl

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

voorwoord
Door Pim Langereis, voorzitter

H

artelijk welkom bij
ons nieuwe gratis
dierenambulance magazine,
een blad dat niet uit
donaties betaald wordt maar
mogelijk gemaakt is door de
adverteerders en Kroonland
Uitgevers BV. Waarvoor
onze oprechte dank.
Dit jaar bestaat onze stichting
al weer 35 jaar, 35 bewogen
jaren mag ik wel zeggen.
Met wat spaargeld, een oude besteleend en veel
passie ben ik begonnen om zieke en gewonde
dieren een helpende hand te bieden.
Begonnen van uit een rijtjeswoning in de Gors, de
schuur ingericht voor de eerste opvang van zwerf,en zieke dieren. Een noodgedwongen verhuizing
naar een keet in het Leeghwaterpark. Opnieuw een
verhuizing naar een flatje op de Markerkade, een
hele verbetering maar verre van ideaal.
In 2002 konden wij ons geluk niet op, wij kregen de
beschikking over een heuse meldpost met flinke
garage waar onze 2 (kleine) ambulances veilig
binnen konden staan.

trailer over gegaan. De zeer oude en zelfs tweedehands brancardstellen zijn inmiddels vervangen voor
heerlijk werkende nieuwe. De oude zelfgemaakte
honden vangstokken zijn het afgelopen jaar
vervangen voor professionele.
Zuurstof automaten zowel in de meldpost als in beide
ambulances behoren de laatste jaren ook tot de
standaard uitrusting.
Goed materiaal is het halve werk. Geld dat ons
geschonken wordt besteden wij voor een groot deel
aan onderhoud en vervanging van versleten materialen. Tot onze grote vreugd hebben wij twee zeer
gemotiveerde dames in vaste dienst kunnen nemen.
We merken dat de strenge eisen van het publiek wat
betreft gevraagde inzet van de Dierenambulance
toenemen ( de hulp kan ons zelf niet snel genoeg
gaan) en we merken ook, dat de meest veeleisende
mensen juist niet onze donateurs blijken te zijn....
Daarom dank ik met namen de vaste donateurs voor
het steunen van ons werk en dat zij het vertrouwen
in ons blijven houden. Mede dankzij deze trouwe
donateurs kunnen wij door gaan met dit werk waar ik
35 jaar geleden mee begonnen ben.

In de afgelopen 11 jaar is ons wagenpark aangepast en zelfs uitgebreid. De kleine wagens zijn
verruild voor grote exemplaren en voor het ophalen
van overleden dieren die bij de dierenartsen achter
blijven hebben wij een kadaverauto aangeschaft. En
omdat wij soms met loslopend vee te maken hebben
zijn wij ook tot de aanschaf van een twee paard
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Kunnen dieren emoties voelen? Ik weet het wel zeker..

2009 het jaar dat Pietje de Kanarie
gevonden werd.
Toen Pietje binnen kwam was het een stil vogeltje, hij
miste wat teentjes aan zijn pootjes, maar na een flink
aantal dagen begon hij wat los te komen, hij begon te
fluiten.”huh? is dat die kanarie?”
Toen ik later mijn oma sprak vertelde ik haar over de
mooie zang van het vogeltje. “O, een waterslager zei ze
daarop, die kunnen erg mooi zingen.” Haar familie had
ook altijd kanaries gehad en dan vooral waterslagers.
De volgende dag aangekomen op het werk belde
ik mijn oma op en liet haar het gezang van de vogel
horen, waarop zij reageerde “Die zingt mooi!” Er had
zich nog steeds geen eigenaar gemeld en ik vroeg
haar of ze de vogel wou hebben. “nee hoor straks moet
ik weg en dan zit die vogel hier alleen” Toen ik het er
met Pim over had wilde we allebei de vogel als verrassing bij haar langs brengen. Eenmaal aangekomen
moest ze toch wel lachen. “trut die je er bent ik zei
nog dat ik hem niet wou” Mijn oma en de kanarie, die
Pietje genoemd werd, gingen steeds meer wennen
aan elkaar. Steeds draaide ze haar stoel om, “Pietje?!”
Waarop Pietje reageerde met een hoop gezang. Veel
mensen die haar belde vroegen haar ook “wat hoor ik
nou?”” Dat is mijn Kanarie”zei mijn oma dan trots. “Jeetje
wat zingt die mooi!”
Slechter nieuws..
Mijn oma was ziek, er was kanker geconstateerd en ze
moest geopereerd worden. De vraag was of ik Pietje
wilde verzorgen in de periode dat ze in het ziekenhuis
zou liggen, en natuurlijk deed ik dat, ik sliep zelfs bij mijn
oma in huis. Mijn oma werd geopereerd en ik zorgde
zo goed mogelijk voor Pietje. Ik ben van mening dat
een vogel af en toe ook even zijn vleugels moet kunnen
gebruiken en ik liet hem dan ook wel eens los, maar dat
was niet zo’n goed idee, hij vloog in de gordijnen en
toen ik na een tijdje naar bed wou gaan en een ladder
pakte werd het een wilde achtervolging. Pietje vloog
alle kanten op. Oké, dan moet ik hem maar uitputten,
dan komt hij vanzelf naar beneden dacht ik. Het duurde
erg lang om Pietje te vangen en toen ik hem eenmaal
had was ik het helemaal zat. Pietje en ik hadden een
beetje een haat/liefde-relatie, wanneer ik even in de
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Gildeplein 44-46 • Purmerend • Tel.: 0299 - 644485

tuin zat was hij stil, maar zodra ik tv ging kijken begon
hij weer te zingen. “Pffff... Hou eens op! Ik hoor zo toch
niks!”
Nee een kanarie is niks voor mij, maar mijn oma vroeg
bij elk ziekenhuisbezoek: “Hoe gaat het met Pietje?”
Waarop ik antwoordde: “Niet stil te krijgen”. Mijn oma
moest wat langer in het ziekenhuis blijven dan verwacht
en mijn vakantie naar Turkije stond al een tijdje geboekt.
Wie gaat er nu voor Pietje zorgen? Gelukkig mocht hij
van Pim en Saskia in de meldpost verblijven. Na mijn
vakantie kwam er niet zo’n goed nieuws, mijn oma ging
sterk achteruit en ze konden haar niet meer helpen.
Wat een schok! Met veel verdriet werd er geregeld
dat ze naar een Hospice in Purmerend werd gebracht.
Mijn collega Mandy belde of ze nog even langs mocht
komen om mijn oma gedag te zeggen, en vroeg: “Vind
je het een goed idee dat ik Pietje meeneem?” Een optie
waar ik zelf nog niet aan had gedacht. Na overleg met
het Hospice mocht dit en Pietje werd meegenomen.
Na twee weken leek het erop dat mijn oma het opgaf.
Samen met mijn tante hield ik haar hand vast. Pietje
die naast haar bed stond begon in eens heel hard te
fluiten en wild door de kooi te springen. Toen ze haar
laatste adem uitblies op 3 September 2010 werd Pietje
stil. Pietje ging weer terug naar het werk, nu moest ik
gaan zoeken naar een nieuwe eigenaar voor hem, en
zo snel mogelijk want Pietje was erg stil op het werk en
me collega was bang dat hij dood zou gaan. Pietje heb
ik naar een familielid gebracht in Lelystad, ze waren erg
blij dat Pietje bij hun kwam, want ze vonden zijn gezang
altijd zo mooi klinken als zij met mijn oma telefoneerde.
Pietje heeft na het overlijden van mijn oma nooit meer
gefloten, en is in 2012 overleden op 3 jarige leeftijd.
Misschien denken veel mensen altijd dat alleen grotere
dieren, zoals honden, katten, paarden etc., emoties
voelen, maar ik ben ervan overtuigd, dat ook kleinere
dieren, zoals vogels, emoties voelen en Pietje was daar
voor mij het levende bewijs van.
Chantal

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.

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

2 Katten vangkooien
2 katten opdrukkooien
1 Honden vangkooi
Deze kunnen gebruikt worden bij moeilijk
vangbare dieren
• 3 mobiele zuurstof automaten
• Op het terrein van de 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:
Landsmeer
Den Ilp
Volendam
Edam
Monnickendam
Overleek
Katwoude
Broek in Waterland
Zuiderwoude
Uitdam
Marken
Purmerend
Purmerland
Ilpendam
		

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

Extra bevoegdheden:
•

3 medewerkers zijn gecertificeerd van “het
opmerken en omgaan met dierenmishandeling
op een forensische verantwoorde wijze”.
• 3 medewerkers in dienst die in bezit zijn van een
verlof tot het voorhanden hebben van de wapens
verdoofpistool, verdoofgeweer.
• 4 medewerkers hebben bevoegdheid om een
blaaspijp te gebruiken
Deze laatste 2 punten kunnen ingezet worden bij
gevaarlijke en agressieve dieren.
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37 honden in een rijtjeswoning.
In beslagname van 35 stuks

H

et is warm, heel warm weer. De thermometer
geeft inmiddels 29 graden aan als een
agente van Dierenpolitie Noord Holland
Noord ons benaderd met het volgende. Zij
hebben een woning in hun regio waarin 14
honden leven die weg moeten. Omdat er in
hun regio geen hulp gevonden kan worden
kreeg zij het advies om Dierenambulance
Waterland te vragen voor deze klus.
Aangezien het zo erg warm weer was, zagen wij dat
in eerste instantie niet direct zitten. Je moet toch
rekening houden met de stress bij de dieren en vooral
de tijd die je hier mee kwijt bent. Het inladen, het
vervoer naar een justitiële opslaghouder elders in het
land en dan nog het uitladen van de dieren vergt erg
veel van ze. Na goed overleg tussen de eigenaar van
de honden, de dierenpolitie, de dierenambulance
en natuurlijk de opslaghouder werd gekozen voor
dinsdag 23-07, wij zouden dan om 8:00 uur op plaats
van bestemming zijn.
Vrijwel direct werd er begonnen met het inladen van
de honden in de gereed staande kamerkennels die in
onze nieuwste wagen stonden. Een mazzel dat deze
auto nog steeds niet ingebouwd was als ambulance.
Toen deze wagen vol geladen was met inmiddels al
17 honden, bleef de eigenaar maar door gaan met
honden brengen. De tweede ambulance was vol
nadat er 10 honden ingeladen waren. Volgens de
eigenaar en de agente bleken er nu nog 10 honden

in de woning aanwezig te zijn. Deze konden absoluut
niet meer op een verantwoorde manier meegenomen
worden. Besloten werd om daar later op de dag nog
op terug te komen hoe en eventueel wanneer die ook
opgehaald moesten worden.
De eerste ambulance was inmiddels al vertrokken
naar de opslaghouder toen de tweede wagen
een kleine 10 minuten later volgden. Kort na elkaar
kwamen beide ambulances bij de opslaghouder aan
waar vervolgens in rap tempo de kamerkennels met
honden uit de ambulances werden getild. Binnen
15 minuten waren alle honden uit de ambulances
en in hun nieuwe tijdelijke verblijven geplaatst.
Aangezien de temperatuur inmiddels al weer tegen
de dertig graden begon op te lopen werd er in goed
overleg besloten de laatste honden op een andere
dag te gaan halen. Dit gebeurde twee dagen later.
Donderdag 25-07 s’avonds om 19:00 stonden wij
weer bij het adres voor de deur. Van de laatste 10
mochten zij er twee houden. Dit waren de honden die
zij als eerste in huis hadden, eigenlijk waren dat de
vader, moeder, opa en oma van alle andere honden.
De overige 8 werden in de kennels in de ambulance
gezet en naar de opslaghouder gebracht.
De eigenaar was verdrietig omdat het zo uit de hand
was gelopen en dat zij nu afscheid moesten nemen
van hun dieren. Gelijktijdig was hij ook opgelucht nu
er meer leefruimte en rust in huis was gekomen nu er
35 honden weg waren.

Het vreselijke telefoontje

Vermissingen stromen binnen, het is mooi weer en de katten gaan op pad.

V

aak kunnen wij eigenaren weer blij maken
omdat hun kat gevonden is. Maar helaas
zijn er ook de vreselijke telefoontjes...

Mocht er geen chip aanwezig zijn word het dier
minimaal voor 4 weken bij ons bewaard zodat de
eigenaar de tijd heeft om zich te melden.

Het is mooi weer en de katten mogen toch wat meer
naar buiten en blijven soms ook s’nachts weg. De
katten hebben het naar hun zin, er valt meer te jagen.
Wanneer een kat jaagt is bijvoorbeeld het muisje wat
zo hard weg rent het enige wat telt.
Rennen.. Rennen.. ik krijg je toch wel!

Het telefoontje wat wij moeten plegen om de
eigenaar op de hoogte te stellen vinden wij allemaal
vreselijk. Het verdriet doet ons allemaal wat, maar
natuurlijk moeten we ook professioneel blijven.

Helaas worden er veel katten aangereden en helaas
sterven de meeste katten ter plaatse. Wanneer wij het
verkeersslachtoffer ophalen gaat het dier mee naar
de meldpost om hem/haar toonbaar te maken voor
de eigenaar. En natuurlijk word er gescand voor een
chip.
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We proberen zo veel mogelijk hulp te bieden bij de
verdere afhandeling van het overleden dier.

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 word is het verstandig om zo snel mogelijk telefonisch
contact met ons op te nemen : 0299-432338

Vaak is de hond al bij de dierenambulance aangemeld als gevonden

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

Dierenartsen regio Waterland
•


•


•


•


Dierenkliniek Grevelingenmeer
Tel. (0299) 648000
0900-3437362
Dierenkliniek Waterland
Tel. (0299) 435674
0900-3437362
Dierenartsen praktijk Purmerend
Tel. (0299) 421000
0900-3437362
Dierenartsen praktijk Weidevenne
Tel. (0299) 471074

•


•

•

•


De Volendamse Dierenkliniek
Tel. (0299) 366709
0900-3437362
Dierenkliniek Oosthuizen
Tel. (0299) 401370
Dierenartsen praktijk Monnickendam
Tel. (0299) 653031
Dierenartsen praktijk Landsmeer
Tel. (020) 4821854

Een konijn wordt te snel aangeschaft

D

e kleine zoogdieren worden het snelst
aangeschaft in een huishouden. Wanneer
kinderen graag een huisdier willen, kiezen ouders
vaak voor een klein dier wat goedkoop is in de
aanschaf en makkelijk te onderhouden valt.

Konijnen zijn groepsdieren en moeten dus met
meerdere gehouden worden. Let er wel op dat twee
mannen niet goed zal gaan, die gaan ongetwijfeld
vechten.

Helaas vergeten de mensen vaak wat de behoeften
van kleine zoogdieren zijn en hoe zij in het wild leven.
Daardoor worden de dieren vaak verkeerd gehouden
en krijgen niet de verzorging die zij nodig hebben.
Het konijn is net als alle andere huisdieren afhankelijk
van zijn baasje, maar in tegenstelling van de hond en/
of kat heeft een konijn maar weinig manieren om zich
te uiten tegenover de mens. Als een konijn lijd dan lijd
deze in stilte.
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De nieuwe ambulance,
hoe staat het er voor?

I

n ons vorige magazine schreven wij al over de
nieuwe ambulance. Op 18 april stond de nieuwe
bus, helemaal kaal en wit bij de autodealer. In
de garage van deze dealer, autobedrijf Lanting
werden de eerste aanpassingen gedaan. Men
werkte er hard aan om de zwaailichten, extra
verlichting, trekhaak, achteruitrijdcamera,
navigatiesysteem en mobilofoon te installeren.
Van daar uit werd de wagen door gebracht naar een
bedrijf dat de belettering doet. Ook deze mensen
hebben heel hard gewerkt, de wagen was binnen een
week rondom beplakt en geletterd. Wij hadden Eipie
belettering de opdracht gegeven ook de naam TEUN
op onze bus te plakken. Dit wilden wij uit eerbetoon
aan de heer de Gelder. Dankzij zijn nalatenschap
konden wij deze prachtige nieuwe bus aanschaffen en
dat mag iedereen weten, zo vertelden wij aan hen.
Van buiten helemaal klaar, prachtig mooi, zo werd de
bus bij de meldpost aan ons overhandigd. Daar stond
hij dan mooi te wezen in onze garage. Het bedrijf die
de kale bus tot een echte dierenambulance moet
gaan inbouwen had net een grote klus aangenomen.
Hij zou niet eerder tijd hebben voor ons dan in het
begin van augustus.
Nou zeg ik zelf altijd dat alles in het leven een doel
heeft. En in dit geval geloof ik daar ook zeker in. Op
23 en 25 juli werd de bus vol geladen met kamerkennels en kon zo ingezet worden tijdens een inbeslagname van 35 honden. Als wij de lege bus niet hadden
gehad, was het onmogelijk geweest deze klus zo snel
te klaren. Zie pagina 8.
Op het moment dat ik dit stukje aan het schrijven ben,
werkt men bij Sprinter Campers in Enkhuizen aan de
inbouw van de nieuwe ambulance. Bij deze willen wij
iedereen die zo hard en met liefde aan de nieuwe
ambulance TEUN hebben gewerkt onze hartelijke dank
overbrengen.
Saskia

Dode kat onder motorkap aangetroffen

T

oen wij bij de dealer kwamen om de papieren
voor de nieuwe ambulance in orde te
maken, vertelde een monteur dat zij net een
dode kat uit een auto hadden gehaald.
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De wagen kwam uit Bulgarije, het kan bijna niet
anders dan dat de man de hele reis met het dode
(inmiddels ingedroogde) dier rond heeft gereden.
Jammer genoeg was het beestje niet van een identificatiechip voorzien.

Brandweer Beemster red
tot twee maal toe een
herdershond

M

idden in de nacht van donderdag 6 op
vrijdag 7 juni wordt de dierenambulance
rond half vier door de brandweer gebeld met de
mededeling dat zij een herdershond uit het water
hebben gehaald. Dit alles was gebeurt aan de
Nekkerweg. De eigenaar was ook ter plaatse maar
daar viel geen zinnig woord mee te wisselen.
De hond is door de dierenambulance mee naar de
opvang in de meldpost genomen en de eigenaar
is door de politie naar huis gestuurd. De volgende
ochtend kwamen vrijwilligers van de brandweer met
de eigenaar naar de meldpost om de herder weer op
te halen. Het dier was weer opgeknapt en wilde weer
graag met zijn baas mee. Aangezien de man lopend
van Purmerend naar de Beemster wilde, werd er
besloten om de hond naar huis te brengen (de herder
was ook veel te zwaar en het weer was te warm voor
die lange wandeling).

De volgende middag, zaterdag 8 juni werden we
opnieuw door de meldkamer van de brandweer ter
plaatse geroepen, nu aan de Zuiddijk in de Zuidoostbeemster. Ook nu hadden zij een hond uit het water
gered maar deze keer was dat geen slootje. De hond
was te water geraakt in het Noord Hollands Kanaal
aan de kant van de Wormer en probeerde met alle
macht boven water te blijven. Geluk bij een ongeluk,
er waren daar net mensen met een bootje, zij spoedde
zich naar de hond in nood, trokken hem met moeite
aan boord waarbij de man flink gebeten werd. De
toegesnelde Beemster brandweer hebben op hun
beurt weer hulp aan de redders met de hond gegeven
en de hond aan de dierenambulance overgedragen.
Ook dit keer is het goed afgelopen met de hond, de
eigenaar heeft zich later gemeld. Hij was erg blij om te
horen dat zijn hond gered was en in goede gezondheid verkeerde.

Waarom heeft een zwaan zijn
poot op de rug?

E

r zit hier een zwaan met een gebroken poot
en die ligt helemaal gedraaid op zijn rug. Kan
u snel komen want ik vind dit zo vreselijk zielig.
Dit soort meldingen komen bij de dierenambulance
vrij geregeld binnen. Aangezien wij bij deze mededeling al iets vermoeden, stellen wij een aantal vragen
zoals: ziet u bloed? Is de zwaan in het water en steekt
de poot boven water uit?
Als de melder aan kan geven dat hij geen bloed
ziet en op de andere vragen bevestigend antwoord
weten wij het zeker. De zwaan mankeert helemaal
niets, dit is een normale houding die zij zo nu en dan
aannemen.
Waarom ze dat doen is niet helemaal duidelijk,
waarschijnlijk strekken ze daar mee gewoon hun
spieren of rusten zij op deze manier even uit. Gelukkig
niet iets om ons druk over te maken, na verloop van
tijd zal de zwaan zijn beide poten weer gewoon gaan
gebruiken.
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Auto in de zon kweekt
dodelijke temperaturen
06-07-2013: Politie redt hond uit snikhete auto

I

n Roermond hebben agenten een hond gered
uit een snikhete auto. De wagen stond in de
brandende zon geparkeerd met de ramen dicht.
De hond zat er al uren in en was op sterven
na dood. De eigenaar heeft een boete van
€500,= gekregen voor dierenmishandeling.
Na het lezen van dit bericht hebben wij op 07-07-2013
de temperatuur eens opgenomen in een auto die al
uren in de volle zon stond bij een buitentemperatuur
van 25 graden Celsius. We namen een Instant Read
Thermometer, geschikt om de temperatuur van vleeswaren en gerechten te meten, en staken die door het
rubber van de afgesloten auto. Binnen enkele ogenblikken liep de meter op tot ver boven de 65 graden.
Dodelijk voor dieren en kinderen.
Indien wij een melding krijgen over een dier in een
auto, of deze nu wel of niet volledig afgesloten is,
melden wij dit direct door aan de dierenpolitie. Ook
gaan wij zelf met spoed naar het opgegeven adres
om eerste hulp te bieden aan het dier.
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Bij oververhitting beginnen de eiwitten in het bloed
dik te worden, het hart moet sneller pompen en de
vitale functies kunnen uitvallen. Langdurig koelen
met (het liefst lauw) water is van levensbelang. Daar
naast voorzien wij het dier van extra zuurstof. Een
groot misverstand over koelen, in veel gevallen
horen wij zeggen (vaak door zogenaamde kenners)
voeten en tong koelen is genoeg. Dit is beslist niet
juist. De hersenen zijn een complex orgaan, het brein
is opgebouwd uit vele tientallen miljarden neuronen
(zenuwcellen). De hersenen besturen en coördineren sensorische systemen, beweging, gedrag en
homeostatische lichaamsfuncties zoals ademhaling,
bloeddruk,en lichaamstemperatuur. Het belangrijkste
dat je moet koelen is dus altijd de kop.
Vergelijk het met het heet lopen van bv de motor
van een auto, ook daar heeft het geen enkele zin
om alleen de uitlaat te koelen. Laat een hond NOOIT
naast de fiets mee rennen bij warm weer. De hond
zweet alleen via de voetzolen en de tong, zijn/haar
lichaamstemperatuur loopt dan ook veel eerder op.
PAS OP want oververhitting is in veel gevallen
DODELIJK!

Nachtelijk avontuur van kitten
17-06-2013. Bij de dierenambulance rinkelt de telefoon om 00:30 uur.
Een bewoonster aan de Purmerendse Canberrastraat hoort een zeer hard miauwen
van een jong kitten (duidelijke paniekroep om zijn moeder).

O

mdat wij nog even bezig zijn met een
aangereden kat duurt het even voor we
op deze melding af kunnen gaan. Zodra wij
ter plaatse zijn verteld de meldster dat zij het
diertje niet meer hoort maar vermoedelijk onder
de motorkap van een auto is gekropen.

Met zaklantaarns zoeken we onder de auto maar
vinden geen katje, ook onder de andere geparkeerd
staande auto’s zien wij het diertje niet. Voor de zekerheid vragen wij de meldkamer van politie of zij aan
de hand van het kenteken de eigenaar van de auto
willen bellen zodat hij of zij de motorkap kan openen.
De meldkamer stuurt een auto naar ons toe om te
assisteren en om toezicht te houden op de gekke
situatie. Niet veel later komt ook de eigenaar van
de auto zijn bed uit en maakt zijn auto los. Helaas
nog geen katje gevonden. Iedereen besluit om het
hier maar bij te laten en we keren terug naar de
meldpost. Eindelijk liggen we om 02:30 uur net in
bed als opnieuw de telefoon rinkelt, het jonge katje
loopt opnieuw te schreeuwen onder het raam van de
meldster en ze heeft nu gezien dat het beestje niet
goed loopt. Hij lijkt gewond te zijn aan één van zijn
achterpootjes.
Opnieuw gaan we weer naar het opgegeven adres
toe en weer zoeken we ons rot naar het beestje.
Dan zien we hem van de ene naar de andere auto
schieten en zijn we hem opnieuw kwijt. Met zaklantaarns en buikschuivend over straat vinden we hem
uiteindelijk onder een auto, verstopt tegen de achterband en de stoeprand. Aangezien het beestje erg
angstig is en wij er simpelweg niet goed bij kunnen
om hem te pakken zullen we de trukendoos moeten
opentrekken.
Aangezien de meldster enkele jaren geleden stage
gelopen had bij ons kon zij ons nu heel goed van
dienst zijn. Uiteindelijk is het ons drieën gelukt het
diertje te vangen. Tegen de klok van 03:30 uur waren

wij weer terug in de meldpost.
Wij begrijpen niet hoe dit diertje van +/- 8 weken oud
(wat overigens binnen een dag ontplooide tot een
ware knuffelkont en spinmachine) op dat tijdstip alleen
op straat beland is.
Zijn verwonding is door de dierenarts nagekeken, hij
had een bekkenfractuur wat goed genezen is.
De gelukkige eigenaar van Alex schrijft:
Alex,
Wij hadden twee katten uit Purmerend bij de dierenambulance vandaan. Twee poesjes Chita en Daisy,
deze waren twee jaar geleden gevonden in een
doosje bij een vuilcontainer. Wij hadden net onze
poes in moeten laten in slapen van 15 jaar oud en
zouden geen nieuwe poes meer nemen in verband
met het opvangen van papegaaien wat we doen.
Maar ja als je die schatjes dan ziet dan ben je
meteen verkocht. Na twee jaar sloeg het noodlot toe,
Chita werd aangereden en was op slag dood. Wat
een verdriet en ook voor zus Daisy. Dagen, weken
heeft ze lopen zoeken en miauwen ze snapte er niets
van. En dan ga je denken zullen we voor haar weer
een poesje erbij nemen of niet? Op 17 juni kwam er
bij ons een mail binnen van de dierenambulance,
ze waren de hele nacht in touw geweest voor ons
“toekomstige” nieuwe poesje wat midden in de
nacht, zo rond de acht weken oud, op straat liep te
schreeuwen. Er zat ook een foto bij van Alex want
zo hadden ze hem genoemd (naar de dame die
de melding had gemaakt). Dus op 29 juni is Alex
door ons opgehaald en woont nu in de Hoeksche
Waard. Het gaat prima samen met Daisy en inmiddels zijn ze dikke vrienden. Alex is goed gezond en
heeft zijn eerste inentingen en controles gehad bij
de dierenarts. We hopen nog heel lang van beide
Purmerendse poesjes te mogen genieten. We zijn de
dierenambulance dankbaar dat ze aan ons hebben
gedacht. Jullie verdienen een pluim voor al het
goede werk wat jullie doen.
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Plotselinge sterfte door
gas barbecue
Mijn Naam is Gerda en ik heb reeds enige jaren als
hobby papegaaien en ben medeoprichtster van de
Stichting de moderne papegaai. Inmiddels ben ik
vrijwilliger van diezelfde stichting die als doelstelling
heeft: Preventie, door advies en voorlichting te geven,
waardoor een eigenaar op een goede en respectvolle manier leert om te gaan met zijn papegaai, dat
is de eerste doelstelling van Stichting de Moderne
Papegaai®
De tweede doelstelling ligt in het verlengde van
de eerste. Soms kan het immers, ook na advies en
voorlichting, echt niet anders en moet een papegaai
worden afgestaan. Maar ook kan er natuurlijk sprake
zijn van een eigenaar die door ziekte of ouderdom
zijn geliefde papegaaien-levensgezel niet meer kan
verzorgen. Voor deze papegaaien hanteert Stichting
de Moderne Papegaai® een opvang- en adoptiebeleid. Onze stichting staat regelmatig op de open
dagen van de dierenambulance te Purmerend. Voor
meer informatie www.demodernepapegaai.nl of
info@demodernepapegaai.nl

te brengen. Nadat ik dit had gedaan begon ook
mijn geelnek amazone vreemd gedrag te vertonen
(benauwdheid) en ook deze vogel was binnen een
aantal minuten overleden. Daarna viel een van onze
parkieten ook van zijn stok en overleed snel daarna.
What the fuck …. Is hier aan de hand. Er gaat ineens
van alles door je heen en waren totaal in shock. Wat
een prachtige , gezellige middag/avond had moeten
worden eindigde in een DRAMA. Omdat wij voor
een raadsel stonden over de oorzaak van dit drama
hebben wij onze overleden vogels naar een dierenarts
gebracht voor een sectie. Uit deze sectie kwam naar
voren dat de vogels, die volgens de dierenarts in
uitmuntende conditie waren zijn gestorven aan een
longbloeding ten gevolge van het vrij komen van een
stof ; polytetrafluoroehylena ofwel het vrij komen van
giftige stoffen door verhitting van de barbecue en de
antiaanbaklaag. Wij waren verbijsterd, een barbecue
in de open lucht in een redelijk grote tuin waarbij de
afstand tussen de volière en de barbecue zeker 4 a 5
meter was en tussen de kooi van de parkieten zeker

Als vrijwilliger vang ik o.a. vogels op die via onze
stichting worden opgevangen en kunnen worden
geadopteerd. Ik heb 5 grijze roodstaart papegaaien
waarvan er 3 in langdurige opvang . Daarnaast heb
ik zelf een prachtige geelnek amazone en een blauw
gele ara. Verder hebben wij ook nog twee parkieten.
Hieronder mijn schokkende ervaring
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Een hete zomer periode in de maand juli was aanleiding om eens een lekkere barbecue te organiseren.
Voor Vaderdag had mijn man van mij en de kinderen
een grote buiten barbecue gekregen die wij gingen
uitproberen. De kinderen en aanhang gebeld met
een uitnodiging om te komen eten, Zondag 7 juli
was het zover. Prachtig mooi weer de kinderen er
bij en veel eten en drinken ingeslagen, het feest
kon beginnen. Het was zoals aangegeven prachtig
weer en alle vogels zaten in onze buiten volière. Na
het lezen van de gebruiksaanwijzing van de nieuwe
barbecue heeft mijn man conform de gebruiksaanwijzing de barbecue aangestoken en voor verwarmt.
De eerste stukken vlees konden op de platen worden
gelegd. Het was ontzettend gezellig totdat mijn zoon
tijdens het eten van de eerste filetlapjes aangaf dat hij
wat beroerd werd. Wij dachten “misschien de warmte”
en gingen verder met eten. Een paar minuten daarna
viel onze ara , die in de volière zat opeens naar
beneden en vertoonde vreemd gedrag. Ook hier
dachten wij aan het feit dat het erg warm was en
de ara benauwd was van de warmte ik heb de ara
opgepakt en ben direct naar de badkamer gegaan
om hem onder de douche te zetten, echter nog geen
twee minuten nadat ik in de badkamer was overleed
mijn ara in mijn armen. Ik was in paniek en werd gek
van verdriet , ben vervolgens naar de volière gegaan
om alle vogels er uit te halen en naar hun nachtverblijf

Quinta ( Bauw Gele Ara ),
Hector ( Geelnek amazone ), Sparky ( Parkiet )
We zullen jullie nooit vergeten

8 meter heeft mijn vogels het leven gekost. Wij voelen
ons uiteraard ontzettend schuldig en moeten leven
met dit verlies. Hadden wij dit kunnen verkomen?
Wij hebben de gebruiksaanwijzing van de barbecue
vooraf goed gelezen en achteraf nogmaals zeer
kritisch doorgelezen maar er stonden geen waarschuwingen die ons dit leed hadden kunnen besparen. Ik
heb dan ook klachten ingediend bij de leverancier
van de barbecue en heb de voedsel- en waren
autoriteiten ingeschakeld die zeer snel een onderzoek
zijn gestart. Over de uitkomst hiervan hoop ik later
uitsluitsel te ontvangen.
Ik zou middels dit schrijven en op deze wijze iedereen
die dieren heeft dringend willen waarschuwen voor

het geen mij is overkomen. Zorg dat alle dieren ten
alle tijden buiten bereik blijven van een barbecue en
of bakplaten met een teflon antiaanbaklaag. Zoals u
in mijn verhaal heeft kunnen lezen is dit dodelijk voor
dieren. Ik heb dit helaas moeten ervaren en mis mijn
vogels iedere dag weer. !!! Hoe onschuldig het ook lijkt
om in de buitenlucht te barbecueën en te gourmetten
, houd uw dieren binnen!
Ik dank de dierenambulance van harte voor de
mogelijkheid om u en uw dieren te waarschuwen
middels dit stukje en misschien te voorkomen van een
dergelijk drama bij anderen dierenliefhebbers.
Gerda

Water en moerasschildpadden

I

n de koelere periode van het jaar zie je ze
niet en zullen wij daar ook geen telefoontjes
over krijgen. Zodra de temperatuur boven de 10
graden komt en het zonnetje schijnt zijn wij al
weer voorbereid. Schildpadden, in de meeste
gevallen de roodwang moerasschildpadden,
laten zich aan de wateroppervlakte zien.
Ze komen uit hun winterslaap en gaan eerst even
lekker opwarmen om vervolgens op zoek te gaan
naar voedsel en/of een partner. Deze dieren horen
niet in onze wateren thuis maar zij gedijen wel heel
goed. Over het algemeen zijn onze winters niet koud
en lang. De schildpadden hebben dus genoeg tijd
om voedsel te zoeken en om hun vetvoorraad voor de
winter op pijl te brengen.
Schilpadden mogen niet in onze natuur vrijgelaten
worden, (schildpadden in onze natuur noemt men
faunavervuiling). Mocht een schildpad om welke
reden dan ook opgepakt worden, zal het naar een
schildpaddenopvang gebracht dienen te worden. In
Alphen a/d Rijn zit zo’n opvang. Voor ons is dat veel te
ver en te kostbaar om heen te rijden met 1 schildpad.
Daarbij komt nog dat wij als dierenambulance een
bijdrage moeten leveren aan het opvangcentrum
terwijl het dier als zwerfdier bij ons is binnengebracht
of door ons is opgehaald.
Wij zijn van menig dat het bij de wet beter geregeld
zou moeten worden. Dieren die niet in ons klimaat
thuis horen zouden ook niet geïmporteerd en al
helemaal niet verkocht mogen worden. Zolang
dit soort dieren gewoon te koop zijn, blijf je deze
problemen houden. Mensen vinden zo’n klein schildpadje leuk, kopen het maar raken er vaak al snel
weer op uitgekeken. De diertjes groeien erg snel, de
bak moet steeds vaker verschoond of zelfs vernieuwd
worden omdat deze te klein is. Uiteindelijk geeft men
het dier zijn vrijheid in openbare wateren, dit valt
onder dierenmishandeling en faunavervalsing. Onverantwoord gedrag dus.
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Vleermuizen

Aparte dieren die we normaal gesproken overdag niet te zien krijgen.

E

en enkele keer wordt zo’n beestje te
pakken genomen door een hond of kat.
De verwonding die wij dan het meeste tegen
komen is een gat in de vleugel. De verwonding
is in de meeste gevallen een onherroepelijke
beschadiging. Het dier kan niet meer vliegen en
kan daardoor geen eten in de lucht vangen.
Een melding die wij nooit zullen vergeten was eigenlijk
zeer hilarisch. Midden in de nacht werden wij wakker
gebeld door een Meneer. Hij en zijn vrouw lagen net
in bed, de lichten werden uit gedaan en opeens
hoorden zij een vreemd geluid in de slaapkamer. Het
werd duidelijk dat een vleermuis bezit had genomen
van hun slaapkamer, en actief werd zodra het donker
was. “Mijn vrouw is in paniek onder het bed gekropen,
en ik sta nu in de woonkamer” Wij gaven hem het
advies om eerst de gordijnen en de ramen in de
slaapkamer open te zetten en vervolgens het licht uit
te doen. De vleermuis zou dan binnen enkele minuten

naar buiten vliegen. “Trekt u wel wat degelijks aan
voordat u de gordijnen opent? Je weet het niet, de
politie staat zo voor de deur hoor!” De man moest er
zelf vreselijk om lachen, hij zag de humor er wel van in.

Vogelvrij

K

romsnavels zoals Parkietachtigen, agapornissen
en andere huiskamervogels zijn vaak de dupe
van mensen zonder verantwoordelijkheidsgevoel.
Het is zo leuk dat vrolijk fluitende en in sommige
gevallen zelfs een pratende vogel bij iemand anders.
Onnadenkend en vaak onvoorbereid worden er
vogels aangeschaft voor in de huiskamer. Een grote
tegenvaller als het dier toch niet zo tam blijkt te zijn
of als het meer geluid maakt dan men had verwacht
en ook aan de rommel die een vogel maakt was niet
gedacht.
Zodra het voorjaar aanbreekt komen er bijna wekelijks meldingen over losvliegende en/of gevonden
tropische vogels bij de dierenambulance binnen.
In de meeste gevallen gaat het om een agapornis
(dwergpapegaai), gevolgd door valkparkieten en
grasparkieten. Ook hele andere soorten parkieten
zoals de Rozella en Kakariki worden gevonden. In een
zeldzaam geval kunnen wij zo’n gevonden vogel aan
de eigenaar terug geven omdat deze b.v. wel de
moeite heeft genomen de vermissing van zijn/haar
vogel op te geven. In verreweg de meeste gevallen
blijven wij met dit soort vogels in de meldpost zitten
aangezien er voor dit soort vogels geen opvang is. Zo
nu en dan komen wij in contact met een particulier
die als liefhebberij één van deze soorten vogels heeft
en de dieren voor ons wil opvangen. Uiteraard kunnen
zij niet door blijven gaan met opvangen omdat ze
simpelweg vol raken. En soms wil een dierenwinkel
de gevonden vogels wel opnemen, de dieren komen
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dan wel weer in de commerciële handel terecht.
Wij hopen alleen maar dat mensen beter zullen
nadenken alvorens zij een huisdier willen aanschaffen,
of het nou om een hond, kat, cavia, konijn, vogel of
wat voor dier dan ook gaat. Denk goed na voor u tot
de aanschaf over gaat. Een dier is een levend wezen,
een wezen dat liefde, aandacht, voeding en drinken
nodig heeft zolang als het leeft.
Koop ook nooit een dier als verjaardagscadeau of
omdat de kinderen het zo graag willen. Het hele gezin
moet achter de beslissing staan om een dier in huis
te nemen anders is de lol er heel snel af en het dier is
daar de dupe van.

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

Met elke Euro zijn wij blij

Ja, ik word donateur van de Dierenambulance!

JA
JA
JA, ik heb geld overgemaakt op gironummer 4056417

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

, ik help de dierenambulance met een éénmalige gift

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

St. Dierenambulance Waterland • Volume 24 • 1446 WJ Purmerend
Alarm: 0299-432338 Info: 0299-436084 • www.dierenambulance-purmerend.nl
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Zelf een idee voor een
keuken,kast of meubel

Voor maatwerk
officieel dealer

Autobedrijf Lanting
Component 84
Purmerend/Baanstee-Oost
Tel. (0299) 427651

Timmerbedrijf B.J.Hartman
Bandijk 67
1446 DV purmerend
tel.: 0653618552

www.lanting.citroen.nl
www.lantingpurmerend.nl

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door

:[Wij Eejeh[d
Hkhc[h[dZ
Volume 112
1446 WJ Purmerend
Tel.: 0299-476216

Mede mogelijk gemaakt door:

Voor al Uw notariële zaken

Raadhuisstraat 1 1474 HE Oosthuizen
Postbus 15 1474 ZG Oosthuizen
 0299 - 40 13 51
 0299 - 40 36 54
info@notaris-bakker.nl www.notaris-bakker.nl

Ook wij steunen de Dierenambulance Purmerend

B.R.B.
Schoonmaakbedrijf
en Glazenwasserij

Tel.: 06-53877450

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

Zeestraat 6
1131 ZE Volendam
Tel.: 0299 - 323064
www.pearle.nl

ARBEIDER ZOETWAREN
Snoepgoed van A tot Z.

Rob Arbeider
Assurantiebemiddeling
Hypotheken
financiële dienstverlening
Bancaire diensten

www.technomarq.nl

0299-666922

Fax

0299-666917

www.hightechbeveiligingen.nl

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

Pearle Opticiens Volendam

Volume 56, NL-1446WJ Purmerend Nederland
T. +31(0)299432294, M. +31(0)623285330
E. rob.arbeider@planet.nl
E. f.arbeider.vof@planet.nl
K.V.K. 36006716

Tel

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

Overweegt u
dierenambulance Waterland
financieel te steunen?
Doet u dit dan rechtstreeks aan de Stichting dierenambulance
Waterland, ING (NL 87 INGB 000) 4056417 en niet via bijvoorbeeld
Dierenlot, Dierenbescherming, Stichting Menodi of welke andere
organisatie dan ook.
Want wij zijn hier niet bij aangesloten en krijgen hier geen geld van!!
Wij hebben geen jaarlijkse collecte, wel kunt u onze collecte bus
tegen komen bij dierenartsen, dierenwinkels e.d.

Zuurstof, levensreddend na
inademing rook bij brand
In vrij korte tijd kregen wij drie keer te maken met een woningbrand waarbij ook dieren betrokken waren.

27-03 2013:
brand na bijvullen kachel.

De eerste brand was in Edam, door een steekvlam in
de woonkamer ontstond erg veel rook, de bewoner
werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.
De hond had meer geluk. Het diertje had wel wat rook
ingeademd maar was verder niet gewond geraakt.
De brandweer riep voor alle zekerheid onze hulp in
om naar het beestje te kijken. Omstanders hadden
zich al over het hondje ontfermd en het in de frisse
buitenlucht op schoot genomen. Voor alle zekerheid
hebben wij de hond nog een kwartiertje aan onze
mobiele zuurstofautomaat gezet. Aan de inmiddels
gearriveerde familieleden advies gegeven om verder
goed op het gedrag van de hond te letten en bij
twijfel altijd de dierenarts bellen.

10-05-2013:
Woningbrand Midden Beemster.
Dit keer was het de meldkamer Politie die ons met
spoed bij een kat wilde hebben. Er was brand in een
woning en de buurman had de kat uit het huis weten
te halen. Ook deze kat hebben wij ter plaatse al aan
de zuurstofautomaat genomen. De kat is meegegaan
naar onze meldpost en onderweg hebben wij contact
met een dierenarts opgenomen. Later hoorden wij

van de eigenaar dat de poes al buiten bewustzijn was
toen ze uit de woning gehaald werd. De buurman had
mond op mondbeademing toegepast en wist de poes
weer bij te brengen. Dit diertje heeft dus beslist een
engeltje op haar schouders gehad.

21-05-2013:
Woningbrand Volendam.
En ook nu was het de meldkamer brandweer die onze
komst verzocht voor hulp aan twee katten. De brandweer had twee katten uit een woning weten te halen
nadat er brand was uitgebroken. Beide dieren zijn aan
de zuurstofautomaat gezet. En hebben het voorval
gelukkig overleeft.
Verwarrend voor ons was het toen de dienstdoende
dierenartsen verschillen van mening over het preventief geven van antibiotica. Na de derde woningbrand
hadden wij te maken met een arts die het heel
belangrijk vond de dieren wel meteen te behandelen.
Aangezien de dieren rook ingeademd hadden was
de kans op een longontsteking erg groot aanwezig.
De katten zijn nog een nachtje in onze opvang
gebleven, de volgende dag zijn ze door hun eigenaar
weer opgehaald.
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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
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

In Spanje: Vakantie villa, geheel vrijstaand, de tuin
steekt enigszins uit in zee. Strand om de zeer ruime
tuin. Terrein kan geheel worden afgesloten. Veilig
voor kleine kinderen en veel privacy. Gratis WIFI.
Geschikt voor maximaal 8 personen. 2 badkamers
en 4 slaapkamers. Vrij tot 5 juli en vanaf 30 aug.
tel: 0299 622440
www.spanje-villa.nl
- renovatie& zinkwerktimmerwerk-

loodgieter
dak-

cv installatie

Xavier Dupré
Amsteldijk zuid 154 • 1189 VL Amstelveen
Telefoon 06 282 737 51 • Fax 0299 77 54 54
X.dupre@hotmail.nl • www.mxd-montage.nl

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:

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

C. Lof

Trucking Service
en
Koeriersdiensten

• Reparatie alle merken en klassiekers
• Verkoop nieuwe- en gebruikte auto’s en onderdelen
• Tevens reparatie brommobielen
• APK - keuringen
• LPG en Airco

Hyacintenstraat 36a Volendam
Tel.: 0299 - 361562

Ter Steege Installaties (TSI)

Transport

LETSELSCHADE?
Waarom zou u voor ons kantoor kiezen?

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

Onze hulp is gratis,
geen verborgen kosten voor u!
Betrokkenheid en deskundigheid
Begrip en respect voor u
Wij kunnen u thuis bezoeken
Één vast aanspreekpunt
Goede medische beoordeling van uw letsel
Rekenkundige ervaring






Inbraak beveiliging
Camera toezicht (CCTV) Brand beveiliging
Toegangscontrole







Kelderswerf 77
1713 WH Obdam





Bel of mail ons zodat wij u
verder kunnen informeren
en uitleg kunnen geven
waar u als slachtoffer
allemaal recht op heeft.

06 - 51 658 780
hermanidesjg@hotmail.com

Trimsalon Greet Fresen

Gediplomeerd hondentrimster
Roelof Bootstraat 3a •1135 CD Edam
0620620364 • mfresen@live.nl • www.trimsalongreet.nl

Wielingenstraat
4
Wielingenstraat 93
1441
ZR Purmerend
Purmerend
1441 ZN
T 0299 42 00 01
info@bureau-letselschade.nl
www.bureau-letselschade.nl

Mr. M.P.J. Appelman | Mr. L. de Jong | Mw. Mr. M.M. Haverkort | Mw. Mr. B.T.A. Visser

VESTIGING PURMEREND

Venediën 5
T 0299 - 41 32 40
F 0299 - 42 86 37
E purmerend@appelmanadvocaten.nl

Gratis inloopspreekuur
elke vrijdag van
18.30 uur tot 20.00 uur

www.appelmanadvocaten.nl

SCHEEPSBO

HERMA

MONNICKEN
TEL: .. 31 (0)2
e-mail: kantoor
SCHEEPSBOUWKUNDIG BUREAU

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























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

em

!

Honden

www.kika.nl Giro 8118
















Martin Gaus

– begeleiding op maat
– positieve training
– straffen overbodig
– leer uw hond denken
– geen baas maar coach
– unieke lesmaterialen
– theorielessen

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

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

