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VOORWOORD
Door Pim Langereis

Trouwe lezers, met trots presenteren wij onze nieuwe Dierenambulance
Magazine. Een blad dat niet uit donatiegelden betaald wordt maar
mogelijk gemaakt is door de adverteerders en Kroonland uitgeverij BV.
Waarvoor onze oprechte dank.
Wij hebben de afgelopen maanden weer leuke, bijzondere en nare
meldingen meegemaakt. Wat wij de laatste tijd steeds vaker meemaken is
dat er na een aanrijding van een dier doorgereden word, wat overigens
strafbaar is en neigt naar asociaal gedrag. Daarbij komt dat het overige
verkeer in een onveilige situatie word gebracht.
Gelukkig zijn er ook mensen die zich het lot van deze dieren aantrekken.
Zij stellen het dier veilig en alarmeren de dierenambulance. Ook
Gemeente Purmerend en met name afdeling beheer en verkeer zijn
heel bewust bezig met de dieren en het verkeer. Er is regelmatig
overleg tussen de dierenambulance en de afdeling dierenwelzijn. In
de meeste gevallen kunnen wij gezamenlijk oplossingen vinden daar
waar dieren een probleem of onrust veroorzaken.
Bij deze wil ik afdeling beheer en verkeer van Gemeente Purmerend
danken voor hun betrokkenheid en goede samenwerking.

ZWERFVUIL GEEFT SOMS ENORM OVERLAST
23-05-2016 Volendam

O

nze medewerksters hadden een ziek, gewond
dier gevangen. Toen ze terug kwamen bij de
ambulance zagen zij tot hun schrik een driehoek
aan de voorband van de ambulance zitten. Er mee
verder rijden kon niet dus moest het stuk ijzer uit de
band getrokken worden.
Helaas liep de band daardoor binnen twee minuten
geheel leeg. Een hulpvaardige man heeft de dames

uit de brand geholpen door het reservewiel te
monteren. Met de kapotte band moesten ze uiteindelijk naar een bandenspecialist om hem te laten
plakken. Extra tijd die verloren is gegaan. Extra tijd die
ze liever hadden besteed aan hulp aan dieren.
Met het zieke, gewonde dier is het gelukkig goed
afgelopen.
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POES UIT SLUIS GERED
15-06-2016 Monnickendam, Noordeinde

E

en voorbijganger zag op een richel van de
sluisdeur een poes zitten. Zij kon er met geen
mogelijkheid zelfstandig af komen zonder dat zij te
water zou raken. De man bedacht een reddingsplan,
plaatste een lange schuinstaande plank zodat de
poes zelfstandig omhoog kon gaan lopen.

Met behulp van de man die zijn bootje beschikbaar
stelde, konden de medewerkers van de dierenambulance de poes op het droge zetten. Kato (die al een
paar dagen vermist werd) is door haar dolgelukkige
baasjes opgehaald!

Het verliep alleen anders. De poes werd bang, sprong
het water in en zwom naar de andere kant in de sluis.
Ook daar kon zij gelukkig op de onderste richel van
de sluisdeur klimmen.

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.dierenopvangcentrumwaterland.dierenbescherming.

DIERENARTSEN REGIO WATERLAND
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• Dierenkliniek Grevelingenmeer
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

• 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

TWEE STEENMARTERS IN AUTO
MEEGEREDEN
07-06-2016 Purmerend

E

en inwoonster van Purmerend vraagt de
dierenambulance om hulp nadat zij ontdekte
dat er onder de motorkap van haar auto 2
steenmarters waren meegelift.

Geheel gratis werden wij geholpen en na een klein
uurtje zijn beide steenmarters gevangen. Inmiddels
verblijven zij in een opvangcentrum.

Zij vertelde ons dat zij het weekend in Limburg waren
geweest en de diertjes zeer waarschijnlijk daar in
de auto zijn gekropen. Onderweg naar huis waren
de mensen al in Amsterdam gestopt omdat er een
probleem met de auto was. Dierenambulance
Amsterdam was gekomen maar kon niets meer
vinden. Iedereen nam aan dat de beestjes weg
waren.
Vanmorgen ontdekte ze dus dat de diertjes toch
nog onder de motorkap verbleven. Wij zijn op de
melding afgegaan, hebben een vangkooi op de
motor geplaatst in de hoop dat de diertjes op voedsel
af zouden komen. Na anderhalf uur bleek dit niet te
werken. Ook met een flexibele camera konden wij de
diertjes niet ontdekken. Aangezien de auto tegenover
garage Heron staat, hebben wij daar gevraagd de
wagen op de brug te plaatsen.

AANGEREDEN KAT BLIJKT EEN
BOOMMARTER TE ZIJN
30-07-2016 Purmerend, Weidevenne/A7

V

ia de dierenpolitie komt er een melding binnen
van een aangereden kat op de toerit naar de
A7 vanaf de Weidevenne. Bij aankomst van de
dierenambulance bleek het niet om een kat te
gaan maar om een boommarter.

De boommarter van de A7 heeft minder geluk gehad
dan de steenmarters van vorige maand, hij was
aangereden en ter plekke overleden.
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WERKZAAMHEDEN
DIERENAMBULANCE WATERLAND
U heeft vast wel eens onze ambulance zien rijden en bij u zelf gedacht: “wat doen die eigenlijk?”

S

tichting Dierenambulance Waterland is een op basis van professionele beroepskrachten en vrijwillige
krachten draaiende organisatie, die zich al sinds 5 augustus 1978 inzet voor de eerste hulp, transport,
opvang van dieren in nood en van zieke en van overleden dieren.
Dierenambulance Waterland beschikt over een huurpand, twee volledig ingerichte ambulances met mobiele
zuurstofapparatuur, vang/dwangmiddelen etc., een kadaverauto en een tweepaardstrailer.
Alle chauffeurs zijn gecertificeerd om EHBO te bieden op de ambulance en om een meldkamer te besturen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

EXTRA BEVOEGDHEDEN:
•
•
•

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

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

2 Katten vangkooien
2 katten opdrukkooien
2 Honden vangkooien
2 knaagdier vangkooien
Deze kunnen gebruikt worden bij moeilijk vangbare dieren
• 3 mobiele zuurstof automaten
• Op het terrein van de DAW staat een niet verplaatsbare container waar allerlei transportmiddelen, dekens
en manden klaar staan voor calamiteiten.
Regio Noord-Holland kan hier gebruik van maken als dit nodig mocht zijn

ONS WERKGEBIED:
Beets
Beemster (Midden)
Beemster (Noord)
Beemster (Zuid Oost)
Beemster (West)
Broek in Waterland
Den Ilp
Edam
Etersheim
Hobrede
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Ilpendam
Katwoude
Kwadijk
Landsmeer
Marken
Middelie
Monnickendam
Oosthuizen
Overleek

Purmer
Purmerend
Purmerland
Schardam
Uitdam
Volendam
Warder
Watergang
Zuiderwoude

SIERDUIVEN ACHTERGELATEN
18-04-2016 Oosthuizen, Sportlaan

I

n opdracht 6 witte sierduiven gevangen die
al enige dagen op het parkeerterrein van de
sportvelden in Oosthuizen zaten.
Mogelijk is dit prachtige stel van 6 achtergelaten door
het circus dat 12 en 13 april een voorstelling heeft
gegeven, maar het zou ook zomaar kunnen dat er
een trouwerij is geweest. Kortom dit laat je niet onverzorgd achter.
De duifjes verblijven in een geweldige opvang elders
in Nederland.

JONGE SPECHTJES IN BOOM
02-06-2016 Noordbeemster, Purmerenderweg

E

en bewoner aan de Purmerenderweg geeft aan
continu gepiep van vogeltjes te horen in de
boom die op hun terrein staat. Het lijkt of zij verlaten
zijn en er niet zelfstandig uit kunnen geeft zij aan.
Met ladder, mankracht en wormpjes zijn wij de boom
ingeklommen om te kijken wat zich nou precies
afspeelde in de boom. Het bleek om een nestje
spechtjes te gaan die op uitvliegen stonden. Na
enkel dagen zijn deze prachtige vogels uitgevlogen
met toeziend oog van de ouders die toch in de buurt
bleken te zijn.
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DE DIERENAMBULANCE VERDIENT
MIJN STEUN
VINDT U HET OOK BELANGRIJK DAT DIEREN, WAAR ANDERS NIET MEER
NAAR OMGEKEKEN WORDT, GEHOLPEN WORDEN? WIJ VERGETEN ZE NIET.
Het hele jaar door helpen wij deze dieren, dag in dag uit, door weer en wind staan onze gediplomeerde
medewerkers en vrijwilligers klaar om deze dieren te helpen.
Mede daarom zijn wij trots op onze medewerkers en vrijwilligers.
HELPT U OOK MEE?
Wij vragen niet veel, alle kleine beetjes helpen mee.
De ambulance kan en mag nooit stilstaan.
Ik zeg altijd; Iedere dag is voor ons dierendag.
Pim Langereis
WIJ STAAN 24 UUR, 7 DAGEN IN DE WEEK OOK OP ZON-EN FEESTDAGEN KLAAR.

U kunt donateur worden voor minimaal € 12,50 per jaar.
Ook kunt u de Dierenambulance helpen met een eenmalige gift.
Dit kan op de volgende wijze:
• via onze website, zie: www.dierenambulance-purmerend.nl onder kopje Donatie.
• Of via de coupon hier onder.

INFO@DIERENAMBULANCE-PURMEREND.NL
MET ELKE EURO ZIJN WIJ BLIJ

Ja, ik word donateur van de Dierenambulance!

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

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

, ik help de Dierenambulance met een éénmalige gift

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

St. Dierenambulance Waterland • Volume 24 • 1446 WJ Purmerend
Alarm: 0299-432338 Info: 0299-436084 • www.dierenambulance-purmerend.nl
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POES BABBEL MIST ZUSJE
KNABBEL
12-05-2016 Op de foto Knabbel

T

wee poezen, Knabbel en Babbel worden
herplaatst in verband met gezondheidsproblemen
van een van de baasjes. Met veel moeite en
verdriet moeten zij afstand doen van hun geliefde
poezen die zij vanaf kitten in huis hebben en
inmiddels 8 jaar oud zijn.
De poezen en hun toebehoren worden opgehaald
door een man en vrouw. Zei beloven de poezen een
goed huis te bieden en er liefdevol voor te zorgen.
En dan op 10-07-2016 verschijnt Babbel in een tuin in
Overleek. Nog voor wij haar op kunnen halen is zij weer
verdwenen. Precies een week later blijkt ze bij de buren
in een tuin te liggen, mager, ontredderd en hongerig
werd zij aangetroffen. De dierenambulance haalt haar
op en scannen haar. Babbel is voorzien van een chip
en deze blijkt nog op de gegevens van haar eerste
eigenaar te staan. De eigenaar is zeer verbaasd en
neemt contact op met degene die haar katten heeft
overgenomen. De volgende dag komen wij in contact
met de nieuwe eigenaar en blijkt dat zij de dieren aan
iemand anders heeft overgedaan met rede dat zij
problemen met de buren en de dierenpolitie hadden
in verband met teveel dieren in de woning.
Aangezien de nieuwe baasjes van Knabbel en Babbel
geen vermissing hebben opgegeven en nooit hebben
geïnformeerd, zijn wij bang dat Knabbel het zelfde
traject is ingegaan en simpelweg gedumpt is.

Zowel de eerste baasjes als wij van de dierenambulance maken ons grote zorgen om het welzijn van
Knabbel. Heel graag willen wij weten waar zij is en hoe
het met haar gaat.
Weet u waar Knabbel is? Neemt u dan zo spoedig
mogelijk contact op met de dierenambulance op
0299-432338.

OVERWEEGT U DIERENAMBULANCE
WATERLAND FINANCIEEL TE STEUNEN?
Doet u dit dan rechtstreeks aan de Stichting dierenambulance
Waterland, ING (NL 78 INGB 000) 4056417 en niet via bijvoorbeeld Dierenlot, Dierenbescherming, Stichting Menodi of welke
andere organisatie dan ook. Want wij zijn hier niet bij aangesloten en krijgen hier geen geld van!!
Wij hebben geen jaarlijkse collecte, wel kunt u onze collecte
bus tegen komen bij dierenartsen, dierenwinkels e.d.
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NALATEN AAN DE STICHTING
DIERENAMBULANCE WATERLAND

H

echt u er waarde aan dat de zorg voor dieren in
nood gewaarborgd is? Dan kunt u overwegen om
hieraan een bijdrage te leveren door na te laten aan
een goed doel dat zich inzet voor dierenwelzijn.
Zonder al onze vaste donateurs, giften en
nalatenschappen kan de Dierenambulance niet zijn
werk doen.
Als u wilt bepalen wat er met uw nalatenschap
gebeurt, kunt u de notaris een testament laten
opstellen. U bepaalt dan aan wie u uw bezittingen wilt
nalaten na uw overlijden. Zo kunt u ook Stichting
Dierenambulance Waterland in uw testament
opnemen.
Waarom de Dierenambulance
Waterland in uw testament?
Door onze stichting in uw testament op te nemen helpt
u ons om ook in de toekomst ons werk voort te kunnen
zetten. Nalaten aan de Dierenambulance kan op twee
manieren: met een legaat of door de stichting als
erfgenaam op te nemen in uw testament. Beide zaken
kunt u laten regelen door een notaris. Wijzigingen
aanbrengen in uw testament is altijd mogelijk. Als u
kinderen heeft en geen testament heeft opgemaakt
zijn uw kinderen automatisch uw erfgenamen. Heeft u
geen kinderen en geen testament dan erven uw
familieleden. Als u geen wettelijke erfgenamen heeft
en geen testament opmaakt, vervalt uw nalatenschap
aan de staat. In deze gevallen kunt u dus overwegen
om via uw testament een of meerdere goede doelen
als erfgenaam aan te wijzen.

Legaat
Een legaat is een bepaling in een testament die
aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of goed
(zoals bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u
gekozen persoon of organisatie.
Erfstelling
Een erfstelling is een vastgesteld deel (een percentage)
van uw bezit dat door middel van een testament aan
de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u bijvoorbeeld
de Stichting Dierenambulance Waterland in uw testament tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent dit dat
onze stichting in aanmerking komt voor (een deel van)
de erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepaling in het
testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle
rechten van anderen (legaten, boedelkosten en
eventueel overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun
erfdeel.
Speciale regeling belasting
Over nalatenschappen moet, boven een wettelijk
bepaald vrijgesteld bedrag, belasting worden betaald.
Deze belasting kan oplopen tot 68% van de waarde
van de nalatenschap. Goede doelen die door de
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overheid zijn erkend, zoals Dierenambulance Waterland betalen geen successierechten. U bent er in dat
geval zeker van dat de gehele geldsom van de
nalatenschap daadwerkelijk bij het door u gekozen
goede doel terecht komt.
Een testament opmaken
Een testament laten opmaken is makkelijker dan u op
het eerste gezicht misschien zou denken. Een oriënterend gesprek van een half uur met een notaris is gratis.
De kosten van een testament opmaken zijn afhankelijk
van uw wensen: hoe complexer het testament hoe
kostbaarder. Voordat u besluit om over te gaan tot het
opstellen van een erfstelling of een legaat, wilt u hier
natuurlijk eerst goed over nadenken. Uw notaris kan u
adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met
algemene vragen over nalatenschappen kunt u
terecht bij de notaristelefoon (0900-346 9393, elke
werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of op internet: www.
notaris.nl
Wij zijn aangewezen als een algemeen nut beogende
instelling (ANBI)
Zie www.belastingdienst.nl en gebruik het programma
ANBI opzoeken
Schenken bij leven. Wat houd dat In?
Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift
geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw
belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus
mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het
belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde
geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf
voor kiezen om het voordeel te houden of weg te
schenken aan de instelling van uw voorkeur.
Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan
voor giften gedaan aan instellingen die door de
Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI’s).
De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent 2 soorten aftrekbare giften.
Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen
ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het
belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is
een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering
komen op het inkomen in box I,II of III.
Voor meer informatie:
www.anbi.nl

GANZEN AANGEREDEN EN
GEWOND ACHTER GELATEN
Purmerend, Gorslaan

11-08-2016:

1 gans aangereden, was na de
klap het water ingegaan en het
leek dat hij er goed vanaf was
gekomen, op dat moment geen
uiterlijke verwondingen te zien.
De gans sloot zich na enkel dagen
niet meer bij de groep aan en
mogelijk was er toch inwendig
letsel. Er is toen besloten de gans
toch te vangen en is inmiddels
naar een vogelopvang gebracht.

22-08-2016:

3 ganzen aangereden, dader
is doorgereden en heeft de
gewonde dieren op de weg achter
gelaten. 2 ganzen zijn ter plaatse
overleden en 1 zwemt nog gewond
met de groep mee.
Misschien word het tijd om borden
te laten plaatsen met een aanduiding van overstekende ganzen.
Deze dieren leven hier al jaren en
daar moeten wij gewoon rekening
mee houden. Het neemt niet weg
dat deze dieren niet meer worden
aangereden , maar je laat wel zien
als gemeente en inwoners dat je
deze dieren respecteert en veiligheid bied.

06-09-2016:

Waarschuwingsbord “ Let op
Ganzen” geplaatst
Na aanleiding van het ongeval
dat op 22-08-2015 plaats vond
en waarbij 3 ganzen zijn aangereden, is op ons verzoek door de
gemeente een waarschuwingsbord
geplaatst.
Wij willen afdeling Beheer en
Verkeer enorm danken voor
deze snelle actie!!

Wij zullen contact op gaan nemen
met de gemeente.

UW HOND OF KAT LATEN CHIPPEN BIJ
DE DIERENAMBULANCE PURMEREND

S

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

5 KITTENS IN EEN SCHOORSTEENPIJP
02-08-2016 Purmerend, Asterstraat

B

uurtbewoners zagen een kat op het dak die
vervolgens in een schoorsteenpijp verdween
en er niet meer uitkwam. In overleg hebben wij
de brandweer assistentie gevraagd omdat wij niet
zomaar het dak op mogen gaan.
Tot onze grote verbazing lagen er 5 prachtige kittens
in. Moedertje was inmiddels uit de schoorsteen
gesprongen die de herrie van de hoogwerker iets wat
te veel vond. Inmiddels hebben wij moedertje ook
kunnen vangen en het hele gezin is weer compleet.
Het verhaal en de foto’s plaatsten wij op onze website
en onze facebook pagina. De media lazen het,
vonden het een bijzonder verhaal en kwamen een
reportage maken voor o.a. SBS Hart van Nederland
en voor de Telegraaf. BIBI en haar kinderen zijn later
opgehaald door haar eigenaresse die van de hele
actie niets had meegekregen. Eind goed al goed
dachten we.

Tot grote consternatie werd de volgende dag waargenomen dat Bibi nu met kitten in de bek weer op het
dak liep en in de schoorsteen verdween. Opnieuw
kwamen brandweer en dierenambulance in actie om
dit keer 2 kittens uit de schoorsteen te halen. Bibi werd
met haar kittens naar een aparte slaapkamer verhuisd
zodat zij niet weer opnieuw zou kunnen ontsnappen uit
huis. Ook nu kwam Bibi vanwege haar zeer bijzondere
kraamkamer op de televisie.

NEST MET EIEREN IN SCHOORSTEEN
02-05-2016 Edam, Bouwenloenstraat

Z

eer regelmatig word de dierenambulance om
hulp gevraagd om een vogel (meestal kauwtjes)
uit een schoorsteen te halen.
Vanwege lekkage in de woning moesten dakwerkers
aan de gang. Zij ontdekten een nest met eieren in de
schoorsteenpijp. In verband met wet- en regelgeving
werd de dierenambulance ingeschakeld. Het nest is
op zeer nauwkeurige manier verwijderd en verplaatst
op gehoorafstand van de schoorsteen. Met goede
hoop dat de moeder weer terug keert op haar nestje.
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TEAM HANDHAVING DOET
REGELMATIG EEN BEROEP OP DE
DIERENAMBULANCE
Wij, de medewerkers van team Handhaving Purmerend,
zijn heel blij met de Dierenambulance Purmerend.
Doordat wij op straat werken worden wij regelmatig
geconfronteerd met honden die ontsnapt zijn vanuit
huis en aan de wandel zijn zonder eigenaar. Ook
hebben wij nu en dan te maken met katten zonder
eigenaar, dode dieren en dieren waarbij wij onze
vraagtekens hebben omtrent het welzijn van de dieren.
In 2014 heeft Saskia Langereis voor ons team 2
chipreaders besteld om zo de chipgegevens van de
gevonden honden, en de honden die bij een bijtincident betrokken zijn, te kunnen uitlezen.
Saskia heeft hier toen een presentatie aan vastgekoppeld om diverse leden van het team Handhaving uit
te leggen hoe de readers werken en hoe je de hond
het best kan benaderen. Deze presentatie heeft zij op
de post gehouden en was deze geheel kosteloos voor
ons. Max de hond op de post diende als voorbeeld en
liet zich braaf door de diverse teamleden aanhalen.
De reader is sindsdien al meerdere keren gebruikt. Zo
hebben wij, bijvoorbeeld, ook al meerdere malen een
kat/poes uitgelezen. Een kater bevond zich een tijd
geleden in een stuk groengebied ver van woonhuizen
af. Doordat de kater zich liet aaien (alhoewel hij de
mannelijke collega wel voorzien heeft van een paar
halen), kon de vrouwelijke collega de reader over de
kater heen halen en waren wij in staat het nummer te
lezen en te noteren. Hierdoor konden wij de eigenaar
traceren en vernamen wij van hem dat de kater wel
vaker ver van huis ging. Wij konden hierop met een
gerust hart weer verder.
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Toch komt het nog regelmatig voor dat een hond
geen chipgegevens heeft. In de gevallen dat een
hond even aan de baas is ontsnapt en alleen aan de
wandel is, is dat best vervelend. De hond moet dan,
voordat deze herenigd kan worden met zijn eigenaar,
meestal eerst bij Saskia en Pim in een verblijf worden
gehouden tot het moment dat de eigenaar zich
meldt. Dat is voor de hond niet leuk, maar er zitten
ook kosten aan verbonden voor het baasje. Indien
de hond voorzien was geweest van een chip hadden
wij, of de dierenambulance, de eigenaar misschien
eerder kunnen benaderen en was tijdelijke opvang
niet nodig geweest. Indien u interesse heeft in het
chippen van uw huisdier, Saskia en Mandy Langereis
chippen uw dier tegen een heel redelijke vergoeding!
Registreer uw dier ook bij een databank voor dieren,
bijvoorbeeld via www.ndg.nl, anders heeft het chippen
nog geen nut.
Zelfs onze collega’s, die wat minder met dieren
hebben dan andere collega’s, weten Pim en Saskia
inmiddels te vinden. Eén van onze jongere collega’s
heeft oog voor honden die vermist zijn. Zij heeft in korte
tijd al enkele honden terug gevonden, heeft deze bij
de dierenambulance gebracht en hierop konden de
honden weer met hun eigenaar verenigd worden (zie
foto).
Soms komen wij helaas ook aangereden en overleden
katten tegen. Een enkele keer nemen wij de dode kat
mee en brengen deze dan naar de post. Daar wordt
de kat gewassen en netjes gemaakt. De eigenaar

wordt dan geprobeerd te achterhalen. Deze werkzaamheden horen natuurlijk eigenlijk niet bij ons, maar
als wij er tijd voor hebben, de kat op zich er nog netjes
uitziet en de collega er tegen kan, is het voor ons een
kleine moeite. Meestal, als Saskia of Pim dan op de
post zijn, doen wij dan meteen een bakje koffie en
kletsen we weer een beetje bij.
Enige tijd geleden kwamen we een kat tegen die op
de rotonde A7 Weidevenne liep. De kat liet zich door
ons oppakken en kon in ons dienstvoertuig geplaatst
worden. Wij konden echter niet met de kat gaan
rijden, omdat wij geen vervoersmand hadden. Saskia
is daarop naar ons toegekomen en heeft de kat van
ons overgenomen. Sindsdien zijn wij in het bezit van
een vervoersmand (geschonken door de dierenambulance)! Toch zijn onze voertuigen eigenlijk niet uitgerust
en bedoeld om dieren te vervoeren. De voertuigen
worden ook door andere collega’s gebruikt, waaronder enkele collega’s die allergisch voor bepaalde
dieren (haren/schilfers/veren etc.) zijn. Daarom kan er
niet standaard een beroep op inzet van onze voertuigen voor het vervoeren van dieren worden gedaan.
Gelukkig kunnen wij hiervoor, net als u, 24 uur per dag,
7 dagen in de week, een beroep doen op Saskia en
Pim Langereis en, niet te vergeten, Mandy Langereis
en de andere medewerkers van de Dierenambulance
Purmerend.
Top bedankt!
Voor bijtincidenten veroorzaakt door honden kunt u
voor informatie terecht bij de medewerkers handhaving op 0299-452 452
Team Handhaving Purmerend

BEWONER VIND SCHAAP IN
ACHTERTUIN
24-06-2016 Edam

D

e bewoners in Edam keken wel heel gek op
toen zij vrijdagochtend naar buiten keken en in
hun achtertuin een schaap zagen lopen.
De dierenambulance heeft het dier weggehaald.
Aangezien het niet van een oorlabel is voorzien, is het
niet mogelijk de eigenaar te achterhalen. Een vermissing is ook niet opgegeven en daarom is er naar een
ander onderkomen gezocht en gevonden.
Hoe en waarom het dier bij deze mensen is gedropt
blijft een mysterie. Zo ver de bewoner weet heeft hij
met niemand een probleem. Iemand moet het in de
vroege ochtend tussen 3:15 uur en 8:00 uur stilletjes
door de poort gezet hebben. De vondst van het
rammetje is aan de dierenpolitie door gegeven.
Het beestje is liefdevol opgevangen in een kinderboerderij in de regio.
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JONGE KATTEN BIJ
HUISVUILCONTAINER GEZET
13-07-2016 Purmerend, Spinnerhof

7

kittens van ongeveer 12 weken oud zaten
opgepropt in een kleine vervoerskooi die bij het
grofvuil waren achtergelaten.

behoorlijk van slag en niet geheel zindelijk te zijn.
De dierenpolitie is op de hoogte gebracht van deze
dierendumping.

Alle kittens zijn zwart/wit en vermoedelijk uit 1 nest
afkomstig. De diertjes waren in een redelijk goede
conditie. Toen ze in onze noodopvang losgelaten
werden bleken alle kittens erg veel dorst te hebben,

Dankzij goede tips en een buurtonderzoek door de
dierenpolitie is de dader/eigenaresse gevonden en
bestraft.

13 KONIJNEN GEDUMPT IN HET
PURMERBOS
20-07-2016 Purmerend Purmerbos

13

konijnen waaronder 5 zeer jonge diertjes
zijn aangetroffen in het Purmerbos. Een paar
wandelaars troffen de diertjes angstig en gestrest
aan op een wandelpad tegenover de ingang De Es
dat tussen de Westerweg en de Verzetslaan in ligt.

Alle konijnen hebben hun onvrijwillig avontuur
overleefd en zijn de volgende dag naar het Dieren
Opvang Centrum gebracht. Hopelijk vinden zij via
deze weg een liefdevol thuis.

12 van de 13 konijnen zijn gevangen en bij de dierenambulance gebracht. Aangezien het strafbaar is om
je op deze manier van huisdieren te ontdoen, hebben
wij de dierenpolitie op de hoogte gebracht.
Onze oproep op de website en fb heeft jammer
genoeg niet het beoogde resultaat gehad, namelijk
de dader vinden. Wel heeft onze oproep/bericht het
landelijk nieuws gehaald.
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HONDJE IN AFGESLOTEN AUTO
AANGETROFFEN
12-07-2016 Purmerend, Nieuwstraat

D

ankzij een oplettende handhaver is het hondje
(Malthezer) uit een auto gered. De temperatuur
in de auto, die in de schaduw stond liep al op naar
de 34 graden.
Gezamenlijk met de aanwezige politie en de handhaving besloten het hondje uit de auto te halen.
Het achterraam is ingeslagen en het hondje bevrijd.
Meteen voorzien van extra zuurstof en we hebben
het diertje gekoeld en mee naar onze meldpost
genomen. De eigenaar heeft zich enkele uren later
gemeld op het politiebureau. Daar kreeg hij een
flinke preek en moest hij alle schade zelf betalen. Zijn
hondje mocht hij de volgende dag weer ophalen bij
de dierenambulance.

18 JAAR OUDE POSTDUIF
22-04-2016 Purmerend

G

elukkig zijn er vele mensen bereid om
uitgeputte, zieke of jonge vogels naar onze
noodopvang te komen brengen.
Dat scheelt ons een hoop rij werk maar ook heel veel
tijd. En het grote voordeel voor de dieren, de verzorging zal veel eerder in gang gezet kunnen worden.
Deze dag kregen wij een echt oudje binnen. Een
postduifje dat er niet erg florissant uit zag. Kalkpootjes,
dikke neusdoppen en het dier maakte een oude
indruk.
Bij het aflezen van het ringetje viel onze mond open
van verbazing. In de meeste gevallen krijgen wij de
jonge onervaren postduifjes van misschien een half
jaar oud binnen.
Maar deze keer blijkt het om een oude duif te gaan
die geboren is in 1998. Het dier is dus 18 jaar oud !!
Vrij uitzonderlijk volgens een duivenhouder, de meeste
duifjes redden deze leeftijd niet. Het diertje moet wel
een goede functie hebben in de duiventil denkt de
kenner.

Helaas is het ons niet gelukt de rechtmatige eigenaar te
achterhalen via het ringnummer. Het oude duifje mag
nu zijn laatste dagen slijten in een opvangcentrum.
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FAMILIE ZWAAN ONDERVIND
OVERLAST VAN VERKEER
23/24-06-2016 Zuidoostbeemster Purmerenderweg

E

en jong zwanengezin bestaande uit vader,
moeder en drie kinderen wonen in de sloot langs
de Purmerenderweg.
Als openbaar toilet gebruiken zij een deel van de
stoep en een stuk fietspad. Helaas ondervinden zij veel
overlast van voetgangers, fietser en auto's. Vader zwaan
heeft daarom besloten om alles en iedereen weg te
jagen die ook maar een beetje in de buurt komt.
Omdat wij mensen dit niet kunnen of willen aanvaarden
is de dierenambulance om hulp gevraagd. Onze

collega's hebben in eerste instantie een gesprek met de
omwonende gehad om vervolgens linten te spannen.
Hiermee zou voor iedereen duidelijk kunnen zijn wie
welk territorium heeft. Helaas was dit niet afdoende.
Inmiddels heeft de gemeente op ons verzoek hekken
geplaatst (onder toeziend oog van de handhaving en
coördinator van de gemeente) zodat voetgangers,
fietsers en auto's weer veilig lang kunnen gaan. En de
zwanen blijven hopelijk ook meer in het gras en in de
sloot.

ERNSTIG VERWAARLOOSDE KONIJNEN
GEDUMPT IN PURMERLAND
24-07-2016 Purmerland, Oostzanerrijweg

V

roeg in de ochtend vond een voorbijganger
2 ernstig verwaarloosde konijnen aan op de
Oostzanerrijweg in Purmerland.
Een van de konijnen was inmiddels overleden. Het
andere konijn dat ook sterk vermagerd was zat
vol grote vervilte klitten. Het dumpen van dieren is
strafbaar, wij hebben de dierenpolitie op de hoogte

gebracht. Deze
neemt de zaak
zeer serieus en zal
er alles aan doen
om de eigenaar te
achterhalen.
Het levende konijn
is bij een dierenarts
afgegeven. Daar
zullen zij het dier
weer oppeppen
met medicatie het
eten en drinken
geven en scheren.
En er zal een
een nieuw goed,
liefdevol thuis
gezorgd worden,
want dat heeft dit
dier op zijn minst
verdiend.
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BRUNO DE ROEMEENSE HOND
17-07-2016

B

runo, een Roemeense hond wordt ongeveer
een half jaar geleden door een stichting naar
Nederland gehaald. Hij komt in een gastgezin in
Purmerend te wonen. Een angstig hoopje ellende
dat stukje bij beetje het vertrouwen in zijn tijdelijke
verzorgster weet te vinden.
Tot vanmorgen. Bruno en de andere hond van het gezin
worden aangelijnd uitgelaten in het park als er ineens
een grote hond op ze af komt rennen. Bruno wordt
gepakt, weet zich los te rukken en neemt uit angst de
benen met de grote happende hond achter zich aan.
Bruno blijft rennen en verdwijnt uit het zicht van zijn
begeleidster. Uren later komt bij ons een melding binnen
van een loslopende hond op de N244 ter hoogte van
de A7. Wij melden het snel aan het gastgezin en zij
gaan er op af. Ook de dierenpolitie is al op de hoogte,
zij kregen een melding van een hond op de A7. Wij
geven aan dat het dier als vermist is opgegeven.

En dan gaat het snel, binnen enkele minuten krijgen wij
het vreselijke bericht van de dierenpolitie dat de hond
aangereden is. Met dodelijk afloop. De dierenambulance gaat met gepaste spoed richting het ongeval
om de overleden hond van de snelweg af te halen. Bij
aankomst van de dierenambulance zien wij een lange
file, meerdere beschadigde voertuigen, een ambulante
ambulance en meerdere politievoertuigen zijn ter
plaatse.
Intens verdrietig heeft het gastgezin bij de dierenambulance afscheid genomen van hun geliefde Bruno.
Wij wensen iedereen die betrokken zijn bij Bruno heel
veel sterkte met het verlies. Ook de automobilisten die
betrokken zijn bij dit ongeval wensen wij veel strekte toe.

EEN TIP VAN ONS.
Zeer angstige honden kunt u beter een tuig om doen
in plaats van een halsband. Een halsband zit niet altijd
strak genoeg en de hond kan bij angst zich loswurmen.
Met een degelijk tuig dat strak genoeg zit zal het risico
van loswurmen een stuk kleiner zijn.

2 MEDEWERKERS BIJ SECTIE VAN
OVERLEDEN HOND
HOND DOOD AANGETROFFEN:

01-06-2016 ALKMAAR

VERDACHTE AANGEHOUDEN

In opdracht van de dierenpolitie heeft de dierenambulance deze
overleden hond opgehaald en door moeten brengen naar Alkmaar
voor sectie. Forensisch patholoog anatoom Frank van de Groot en
dierenarts Monique Verkerk zouden aanwezig zijn om de sectie uit
te voeren en om de doodsoorzaak van deze hond vast te stellen.

H

oogkarspel - Vrijdag 27 mei troffen
twee jongens van 14 en 15 jaar tot
hun grote schrik een dode hond aan
in een sloot aan de Anemonenlaan
in Hoogkarspel. De hond bleek
opzettelijk in het water gedumpt.
Verdachte aangehouden
De politie spoorde vrijdagmiddag
de eigenaar op van de hond. Deze
eigenaar, een 56-jarige inwoner uit
Drechterland, is 's avonds aangehouden
op verdenking van dierenmishandeling.
De verdachte werd overgebracht naar
het politiebureau.
De dierenpolitie heeft een nader
onderzoek ingesteld naar de toedracht
van dit incident. De overleden hond is
in beslag genomen voor onderzoek om
onder andere de doodsoorzaak vast te
kunnen stellen.
Bron: 144
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Helaas stond Frank van de Groot in de file waardoor dierenarts
Monique Verkerk er op dat moment alleen voor zou komen te
staan. Aangezien wij deze sectie mochten bijwonen ( wat zeer
uitzonderlijk is) hebben wij meteen maar een handje geholpen.
Een zeer aparte ervaring en enorm interessant. Wat ons zeer
verbaasde? dat zij hier geen vergoeding voor krijgen en de secties
belangeloos uitvoeren. Hopelijk komt hier snel verandering in.

