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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.
De vierde uitgave van het jaar
2013 ligt al weer voor u klaar.
Een jaar van veel gebeurtenissen van ellende maar
ook van leuke dingen.
Afgelopen winter heeft voor veel extra werk gezorgd,
maar ook voor erg veel leed onder honden en
kattenbezitters. Zowel honden als katten waren door
het ijs gezakt en vonden de dood. Sommige dieren
waren vrij snel gevonden en konden door ons of door
de brandweer uit het ijs gehaald worden. Andere
dieren werden soms pas na weken gevonden. De
dieren verkeerden dan in verregaande staat van
ontbinding, maar toch konden wij in veel gevallen
de eigenaar op de hoogte brengen.
De zeer warme zomer, die erg laat op gang kwam,
bracht weer zijn eigen specifieke problemen met zich
mee. Er werden honden in auto’s achter gelaten en
enkele dieren kwamen om het leven.

Assistentie aan de dierenpolitie hebben wij ook
zeer regelmatig gegeven. De meest opmerkelijke
hulp was een ontruiming uit een woning waar in 38
honden leefden. Wij hebben daar van 36 honden
opgehaald en weggebracht naar een justitiële
opslaghouder (dieren opvang centrum ergens in
Nederland). Maar ook werden wij gevraagd om
dieren weg te halen als bij voorbeeld een eigenaar
gearresteerd werd. En dat gebeurde dan niet op
een schappelijk tijdstip maar meestal in de nacht.
De storm en harde wind heeft natuurlijk ook zijn
dierlijke slachtoffers geëist. Vogels die volledig weg
geblazen werden en ergens tegen aan knalden,
braken een vleugel of poot. Zwanen die vergissingen
maakten met hun landing kwamen soms op de
meest vreemde plekken terecht, bijvoorbeeld op
een balkon op 1 hoog, of in tuinen die met muren
omringd zijn kwamen zwanen in de problemen. Wij
haalden ze dan weg en brachten ze weer naar het
water of naar de vogel opvang in Midwoud.
De vele regen heeft weer voor problemen onder
de egels gezorgd. Deze dieren konden bijna geen
droog slaapplekje meer vinden en raakten onderkoeld en/of ziek. Vooral de jonge egels behoorden
op een gegeven moment tot de dagelijkse bewoners
van onze eerste opvang.
Gelukkig hadden wij ook vele leuke dingen zo als het
terug bezorgen van vermiste dieren. Enkele waren al
acht weken vermist tot zij gevonden werden.
Wat waren die eigenaren dolgelukkig.
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volendamse zwanen in de
problemen
31-10-2013
Een zwaan in omheinde tuin aan de Schoklandstraat
kan er niet meer uit. Eén van onze medewerksters
gaat er op af. De bewoners durven hun tuin niet meer
in omdat de zwaan nogal groot is en gaat blazen. De
medewerkster weet het dier via de poort uit de tuin te
jagen, de zwaan rent voor zijn leven, zo lijkt het. Op
een gegeven moment vliegt hij wat op maar land
verderop weer op een stoep. Langzaam jagen
we het dier richting het water waar hij veilig voor
het verkeer is.
01-11-2013
Op nieuw een zwaan met een probleem,
Het dier zit al uren op de rotonde bij de
Stient. Verkeersgevaarlijk natuurlijk dus is
het verstandig om de zwaan daar weg te
halen. Omdat hij verzwakt was moest hij
mee en is hij naar een vogelopvang
centrum gebracht.

03-11-2013
Donate Steurhof. Jonge zwaan is op het balkon/
dakterras van bewoners geland. Omdat de vogel er
niet zelfstandig af kan en de bewoners veel ontzag
voor een zwaan hebben gaan wij het dier weg
halen. Vervolgens zetten wij de zwaan op een beter
geschikte plek uit. Een sloot achter het huis was zeer
waarschijnlijk de bedoeling van de zwaan geweest
om te landen.
03-11-2013
Spaanse Rijer. Ook nu is een (jonge) zwaan
in een achtertuin beland maar kan er zelf
niet meer uit komen. Eén van de kinderen
ontdekte de zwaan toen zij s ’morgens uit
bed kwamen en de gordijnen open deed.
Ook nu was het de bewoner die zich niet
ging wagen aan de waan. In dit geval
mankeerde het dier blijkbaar wel iets want
toen de dierenambulance te plaatse kwam
lag het de zwaan overleden in de tuin.

gewonde zwaan op het
golfterrein burggolf
01-11-2013
Met Erik de Greenkeeper aan de leiding werden we
netjes over het veld begeleid.
Er zat een gewonde zwaan op één van de holes.
“Sleutel erin, stroom eraf en pedaal intrappen en kijk
uit met scherpe bochten zei Erik”
Toch wat onwennig achter Erik aan en hopen maar
dat het golfkarretje niet om zou vallen.
Bij aankomst blijkt de zwaan een gebroken vleugel te
hebben.
Met de zwaan mooi gefixeerd in de bagagebak op
naar de ambulance.
De breuk aan de vleugel was te gecompliceerd
en de zwaan werd helaas geeuthanaseerd bij de
dierenarts.
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kittens gedropt biJ burggolf
24-10-2013:
Wij krijgen een telefoontje van een medewerkster van
Burggolf aan de Westerweg in Purmerend, dat er
telkens drie jonge katjes op hun terras zitten.

Snel zetten we de vangkooi klaar en gaan rustig op
het terras zitten afwachten. Binnen vijf minuten zit de
eerste jonge kat (een cypers poesje) al in de kooi. We
laten haar rustig overlopen naar een vervoerskooitje
en spannen de vangkooi opnieuw. Terwijl wij aan
een heerlijk bakkie koffie zitten, genietend van het
zonnetje, loopt een tweede poesje de vangkooi in.
Dit keer gaat het overlopen naar een transportkooitje
helaas niet goed. Het poesje weet in haar angst een
kiertje te vinden en ontsnapt.
De kooi zetten we weer op scherp en we gaan het
eerste poesje naar de meldpost brengen. Als we laat
in de middag nog een rit in de buurt hebben gehad
gaan we voor de zekerheid nog even bij de vangkooi
kijken. Geen katje meer te zien maar een medewerkster
wijst ons nog een plek waar ook twee katjes lopen. Ook
daar plaatsen wij een vangkooi en weer hebben we
binnen enkele ogenblikken het geluk dat er een katje
in loopt. Het tweede katje is veel voorzichtiger, komt wel
op het eten af maar gaat de vangkooi niet in.

Bewapend met vangkooi en lekker vlees gaan wij op
pad naar het opgegeven adres.
Bij aankomst op het terras komen al direct 3 jonge
katjes onze kant oplopen, een daar van durft zelfs aan
mijn vinger te snuffelen om vervolgens meteen weer
de bosjes in te vluchten.

Pas laat in de volgende avond is katje drie gevangen,
deze halen wij snel op en verzorgen het een nachtje
tot het de volgende dag bij haar zusjes in het asiel
terecht kan.
Dagen later wordt katje 4 gevangen. Een vijfde jonge
kat loopt nog steeds rond, als hij nog niet door een
vos of ander dier te pakken is genomen.

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.
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Egels in het najaar en winter

E

r bestaan ongeveer 15 verschillende soorten
egels. De egel die bij ons voorkomt is de
Europese. Met ‘de egel’ wordt doorgaans deze
soort bedoeld. Egels leven bij voorkeur in halfopen
landschappen, soms ook in de buurt van mensen.
Tuinen kunnen een geschikte leefomgeving voor
egels vormen, maar het moet wel toegankelijk zijn dus
geen hindernissen die een egel niet kan nemen, zoals
muren, hekken, sloten of dergelijke. Zijn er dergelijke
hindernissen, dan is een doorgang of bruggetje al
voldoende voor de egel. Egels zijn namelijk vindingrijk
en kunnen goed klimmen en zijn uiterst lenig. Een tuin
waarin egels welkom zijn, moet een rijke natuurlijke
afwisseling hebben en geen plaats voor bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte. Het blijkt dat
met slakkenkorrels vergiftigde slakken een ernstige
ziektebron of zelfs fataal zijn voor egels.

alle jongen sterven, kan een egel nog een worp in
de nazomer krijgen. Sommige vrouwtjes kunnen tot in
november nog een derde worp krijgen. Het vrouwtje
zal dan haar winterslaap uitstellen. Weinig jongen uit
deze worp zullen echter het eerste jaar halen, aangezien de dieren te weinig tijd hebben om zich voor te
bereiden op de winter.
Een worp bestaat uit gemiddeld drie tot zes (twee tot
tien is mogelijk) kale, dove en blinde jongen van 10
tot 25 gram. De huid is gezwollen. De stekels groeien
enige uren later. Zij zijn dan nog zacht en wit. Na
anderhalve dag verschijnen er bruine stekels met witte
punten; de vacht komt in de tweede week. Jongen
kunnen zich na 11 dagen oprollen.
Jonge egels worden tot een gewicht van 200-250
g gezoogd. Na 22 dagen verlaten de jongen voor
het eerst het nest, zij lopen dan in een rij achter
moeder aan. Buiten het nest eten zij voor het eerst vast
voedsel. De jongen hebben nu ongeveer drieduizend
bruine stekels, de witte zijn geheel verdwenen. Na
twee maanden worden ze door de moeder verstoten
en zijn ze zelfstandig. De jongen wegen dan 250
gram.
Beide geslachten zijn al vroeg geslachtsrijp: na tien
maanden kunnen zij zich voortplanten.

Welke egels hebben
hulp nodig ?
•
•
In Nederland is de egel een beschermde diersoort.
Het verkeer vormt echter een groot gevaar. Veel egels
worden het slachtoffer omdat ze zich oprollen als er
een auto nadert. De natuurlijke vijanden van de egel
zijn grote roofvogels, de bunzing en ratten. Daarnaast
worden ze wel gedood door honden en katten.
De egel is overwegend ‘s nachts actief. De dag
brengen egels door verstopt in een nest van bladeren
of op een andere donkere plek. In de winter houden
ze een winterslaap. In ons land is dat van eind oktober
tot eind maart of begin april. Sommige egels slapen
het hele stuk door, terwijl andere egels in december af
en toe de winterslaap onderbreken.

Jonge egels
De meeste jongen worden geboren in juni. De jongen
worden geboren in een nest van gras en bladeren.
Het vrouwtje heeft dit vier tot vijf dagen voor de
worp aangelegd op een verborgen plaats als in
een composthoop, onder een haag, tussen dicht
kreupelhout of tussen een stapel takken. Soms wordt er
gebruikgemaakt van verlaten konijnenholen.
Egels hebben meestal één worp per jaar, maar als
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•
•
•
•
•
•

Een gewonde egel
Een egel die niet zijn stekels opzet als hij wordt
aangeraakt.
Een egel die klem of in een net verstrikt zit.
Een egel die hoest, zware ademhaling of vieze
ogen heeft.
Een egel in een verstoord winternest, waarin hij
niet meer kan blijven.
Als een egel in het najaar te weinig weegt om
enige kans maken de winter zonder hulp te
overleven.
(Volwassen egel ideale gewicht minimaal 1000
g, laatgeboren of ondervoede jongen ten minste
700 g om in winterslaap te gaan)
Als nog niet zelfstandige egeljongen ( minder dan
250 g ) hun moeder hebben verloren. ( gehele
jaar door )

Bijvoeren
Bijvoeren is prima, maar alleen met voedsel dat
verteerbaar en gezond voor egels is. En kleine porties
zijn voldoende
Blik en/of droogvoer voor honden of katten
Rauwe havermout
Levende meelwormen/maden
Aas, regenwormen, fruit en plantaardig voedsel

Wist u dat?

○○ Egels alleen water mogen drinken géén melk, dit
veroorzaakt diaree met een dodelijke afloop.
○○ Egels zich niet graag in het water begeven maar
wel goed kunnen zwemmen.
○○ Egels zelden de leeftijd van 5 jaar bereiken in de
vrije natuur.
○○ Egels erg nuttige dieren zijn, zij eten vele voor ons
schadelijke insecten en slakken.
○○ Egels zichzelf bespeekselen op de rug, meestal
in reactie op een indringende geur of smaak,
dient klaarblijkelijk om de reukorganen schoon te
maken.
○○ Bijna alle egels teken, vlooien maar ook mijten bij
zich dragen en daarmee kunnen leven.
Bron: Het praktische egelboek van Michael Lohmann en St. Vogel en egel opvang “De Bonte Piet” te Midwoud.

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
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Gewonde of dode
kat in de dakgoot
02-11-2013
n de avond krijgen wij een wel heel gek telefoontje. Een
bewoonster aan de na het uit laten van haar hond bij haar
huis aan. Als zij dan naar boven kijkt, ziet zij een pootje
van een kat over de rand van de dakgoot hangen.

I

Haar dochter heeft met een stok er tegen aan getikt maar het dier
reageert er niet op. Wij stellen uiteraard een aantal vragen zoals: is
het mogelijk dat de kat via een openstaand dakraam bij één van
de buren naar buiten is gekomen? Of is het mogelijk dat de kat via
een schutting en/of schuurdakje in de dakgoot terecht is gekomen?
De vrouw heeft geen enkel idee en zij kan de kleur ook niet goed zien
omdat de goot te hoog is om er goed in te kunnen kijken.
Onze meldkamer maakt de rit aan en geeft het door aan de chauffeur. Net op het moment dat de wagen uit wil rijden belt de vrouw
ons terug. Ze verteld ons zich vreselijk te schamen dat zij gebeld had
maar iemand heeft een grap uitgehaald verteld zij.
De kat is namelijk niet echt, het is een stenen exemplaar.

Respectloosheid onder
wielrenners
29-09-2013:
e dierenambulance krijgt een spoedoproep
om bij een woningbrand hulp te gaan
bieden aan huisdieren. Onderweg naar het
opgegeven adres moeten we goed opletten,
want er zijn erg veel wielrenners op de weg.

D

Zodra wij op plaats van bestemming aan zijn
gekomen worden wij direct naar een hond gebracht
die veel rook binnen heeft gekregen. Op het moment
dat wij met de hond naar de ambulance lopen komt
er een groep wielrenners aan.
Natuurlijk verwachten we dat deze mensen zien dat er
iets aan de hand is.
De weg is met linten afgezet, er staan politiewagens,
ambulances, brandweerwagens, de dierenambulance en uiteraard vele toeschouwers. Maar nee hoor,
de groep fietst gewoon door zonder op of om te kijken
tussen de hulpverleners en de toeschouwers door. Een
gedrag dat echt niet toelaatbaar is en bewijst dat
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deze groep mensen geen enkel respect voor andere
mensen heeft.
De hond en twee katten hebben de brand zonder
letsel overleefd.

Werkzaamheden
dierenambulance Waterland
U heeft vast wel eens onze ambulance zien rijden en bij u zelf gedacht: “wat doen die eigenlijk?”

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

Het verlenen van eerste hulp aan zieke of gewonde dieren op straat en in huis.
Dieren in nood en/of zwerfdieren transporteren naar een dierenarts en/of dierenopvangcentrum.
Klinische ritten van dieren samen met hun eigenaar, die zelf niet over vervoer beschikken, voor transport van
en naar de dierenarts, dierenasiel, dierenpension, dierencrematorium of begraafplaats.
Transport van aangemelde kadavers van (zwerf-) dieren
In opdracht van verschillende instanties bieden wij hulp aan dieren o.a. bij een woningbrand, 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:
•
•
•

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.

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
Zuid Oost Beemster
Den Ilp
Midden Beemster
Volendam
Noord Beemster
Edam
West Beemster
Monnickendam
Kwadijk

Overleek
Middelie
Katwoude
Warder
Broek in Waterland
Oosthuizen		
Zuiderwoude
Etersheim
Uitdam
Beets

Marken
Schardam
Purmerend
Hobrede
Purmerland
Purmer
Ilpendam
Watergang
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Dode hond in kamerkennel
uit het water gehaald
20-10-2013.

O

nze collega Dierenambulance Hoorn heeft
een gevonden dode hond opgehaald. Het
dier lag in een bench (kamerkennel) in het water.

De hond, een Franse Bulldog, was wel voorzien van
een identificatiechip. Helaas was deze niet geregistreerd. De eigenaar van de hond die mogelijk ook de
dader van dit misdrijf is wordt gezocht.
Foto Dierenambulance Hoorn.

De doodsoorzaak is dubieus en dat wil de dierenpolitie
graag pathologisch onderzocht hebben. Aangezien
Dierenambulance Purmerend over een koeling beschikt
om dode dieren te bewaren, verzoekt de dierenpolitie
ons om het in beslag genomen kadaver op te halen
in Hoorn en het te bewaren tot het naar de Patholoog
gebracht kan worden. De volgende dag krijgen wij
van de dierenpolitie de opdracht om het kadaver
met de bench (waar de dode hond in lag toen het
gevonden werd) naar de Patholoog te brengen. Na
sectie bleek dat de hond door ernstige mishandeling
om het leven was gekomen, waarna het met bench en
al in het water is gegooid.

De minder leuke kant van ons werk

E

en paar maal per jaar komen wij van die
karweitjes tegen die je als mens niet graag
zou willen doen, namelijk dieren uit een woning
halen als de overleden eigenaar nog in huis
ligt. Als het even kan wachten wij liever tot
de begrafenisondernemer het lichaam heeft
meegenomen. Dan gaan wij naar binnen,
op zoek naar de dieren die zich in negen
van de tien gevallen hebben verstopt.
Soms moeten we het hele huis door zoeken, ook tussen
de privéspullen van de overledenen.
Goed kijken in elke (openstaande) kast, het toilet, de
douche, onder bedden, tussen dozen, noem maar op.
De onderkant van het bankstel wordt ook niet vergeten,
deze kantelen we voorover om te zien of daar een gat
in de stoffering is waar een dier zich in kan verstoppen.
Kamer voor kamer pluizen we uit,en sluiten deze weer
af als we er zeker van zijn dat daar zich geen dier
bevind.
Zo gaan we elke ruimte in huis af op zoek naar de
angstige/geschrokken dieren.
Heel vaak heeft de eigenaar een vrij eenzaam leven
geleden, en kwam er niet veel visite in huis. De dieren
zijn eigenlijk alleen aan hun eigenaar gewend .
Als we de dieren dan hebben komt het volgende:
in negen van de tien gevallen is er niemand van de
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familie of in de kenniskring die de dieren in huis wil/kan
nemen. Er zal dan afstand gedaan moeten worden
zodat de dieren naar het Dieren Opvang Centrum
gebracht kunnen worden.
De dieren zijn meestal in de stress en gaan een
onzekere toekomst tegemoet. Ze begrijpen totaal niet
wat er aan de hand is en wat er met ze zal gebeuren.
Dit zijn meldingen die ons vaak erg aan het hart gaan.
Baasje of vrouwtje was gek op zijn of haar dier en dan
worden ze door de familie als oud vuil afgedankt.

Poes met voorpootje in een klem
22-08-2013

D

e dierenambulance wordt gebeld door een
medewerker van Landschap Noord Holland. De
man verteld mij dat zij een kat hebben aangetroffen
met een voorpootje in een soort van vossenklem.

Zij hebben de kat kunnen pakken en de klem los
gemaakt maar nu zit de kat in een ton en weet hij niet
wat hij met de kat aan moet. Ik vraag hem uiteraard
naar de ernst van de verwondingen en vertel hem
direct een wagen van ons te sturen.

haar pootje, dat behoorlijk opgezwollen is. Het voetje
echter ziet er plat maar zeer breed uit.
Aangezien er geen open wonden zijn en de poes op
dat moment geen pijn aan geeft besluit ik nog even
snel een foto van de klem te maken om vervolgens
naar een dierenarts te rijden. Op de röntgenfoto
ziet de dierenarts dat er gelukkig weinig schade is,
één teentje is gebroken. De poes krijgt pijnstilling en
antibiotica toegediend en mag met mij mee naar de
meldpost, wel moeten wij er op letten dat ze het voetje
gaat gebruiken en dat de zwelling binnen een paar
dagen moet afnemen. Zou de zwelling niet minder
worden, dan kan het zijn dat de doorbloeding van het
voetje niet meer goed is gekomen. Dat zou betekenen
dat het voetje gaat afsterven en dus geamputeerd zal
moeten worden.
Gelukkig gaat het met een dag of twee al weer erg
goed met de poes, die overigens erg lief en aanhankelijk is.
De klem blijkt een rattenklem te zijn, naar onze mening
een middeleeuws martelwerktuig. Helaas heeft de
eigenaar zich nooit gemeld.

Bij aankomst op het terrein van het bezoekerscentrum
wordt ik al opgewacht door de melder en zijn collega.
Zij brengen mij naar de plek waar de ton staat met
daar in de kat. Door een gat in de deksel kan ik het
slachtoffer zien, het dier is op dat moment rustig. Ik
besluit dat ik de kat in de ambulance pas uit de ton zal
halen om het over te plaatsen in een vervoersmand.
Gelukkig is het dier rustig en aaibaar zodat ik het
makkelijk en voorzichtig kan optillen. Meteen bekijk ik
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13 oktober opendag

M

aanden waren we er mee bezig, met
de voorbereiding van de opendag
op 13 oktober 2013. Aanschrijvingen per
e-mail en veel belwerk met o.a. Stichtingen,
verenigingen, kraamhouders, vrijwilligers,
Gemeente Purmerend, Media, bedrijven e.a.
Op zaterdag de 12e was het een drukte van belang
op het plein voor en naast de meldpost op Volume 24.
De marktkramen werden afgeleverd, de mobiele
toiletten geplaatst de partytenten op hun plek gezet
en karren met materialen de garage ingereden.
De buren waren de hele middag bezig met het
opbouwen van hun zweefmolen, een oplegger werd
neergezet om dienst te kunnen doen als podiumwagen voor de muziek en wij waren de laatste voor-
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bereidingen nog aan het treffen in de meldpost.
En de nieuwe ambulance (Teun) die we vrijdagmiddag nog snel opgehaald hadden bij de inbouwer,
moest nog even een sopbeurtje ondergaan, zodat hij
er piekfijn bij kon staan.
Alle andere buren waren ook druk aan het helpen met
onder andere opzetten van de marktkramen, grote
papegaaienkooi in elkaar zetten en noem maar op.
Iedereen had er erg veel zin in ook omdat het zo’n
prachtig mooi, heerlijk weer was.
‘S avonds de spullen voor de verkoop kraam, spullen
voor de catering, de spullen voor de kinderkraam
uitgesorteerd en klaar gezet voor de vrijwilligers,
meldpost stofzuigen en dweilen en we waren er
eindelijk klaar voor.

Eindelijk om 23:00 uur richting huis om nog even met
de beentjes omhoog lekker uit te zakken alvorens aan
een schoonheidsslaap te gaan beginnen.
Zondagochtend wakker worden met het geluid van
kletterende regen tegen de ramen, oei dat klinkt niet
al te best. Maar we hielden de moed er in en gingen
met goede moed om acht uur de meldpost openen.
De eerste mensen waren al druk in de weer voor het
opbouwen van de drive in show. Tegen half negen
kwamen ze verkleumd van de kou binnen om een
bakkie koffie te drinken.
Langzaam aan druppelden de standhouders binnen.
Opbouwen zagen we voorlopig niet zitten, de regen
kwam met bakken uit de lucht en er stond een stevige
wind.

Rond de klok van twaalf uur zag niemand het meer
zitten en gingen de meeste kraamhouders huiswaarts.
Zo nu en dan liepen er toch wat belangstellende de
meldpost in om rond te neuzen om vervolgens in de
garage bij de enige overgebleven standhouder te
kijken.
In de tot mini kinderboerderij omgebouwde garage
liepen : ezels, schapen, geiten, kippen en konijnen.
Gelukkig was er toch nog iets te doen en werden er
ook nog wat broodjes , koffie, thee, soep en gevulde
koeken verkocht.
Wat hadden we een zin in die opendag. Maar helaas
het 35 jarig jubileum opendag 2013 is in het water
gevallen.
Ach, volgende keer beter!
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politiehelikopter zoekt vrouw
06-09-2013 Purmerend, Purmerbos Parkeerplaats Es. 13:20.

W

at een leuke wandeling moest worden
voor Jackie werd een uurtje of twee
verplicht oververhit in de auto blijven zitten.
De rit naar het Purmerbos was ook al niet zo prettig
verlopen, veel te veel honden in een veel te klein
invalide autootje gepropt.
Eenmaal bij het bos aangekomen wilde de hoogbejaarde Jackie niet mee lopen.
Het 45 km autootje stond in de volle zon die inmiddels
achter de wolken te voorschijn was gekomen.
Jackie die hijgend en snakkend naar adem nog
steeds in het autootje zat werd gelukkig opgemerkt
door andere honden eigenaren die terug kwamen
van hun eigen wandeling uit het bos.

Gelukkig wisten zij gelijk te handelen en
hebben Jackie uit de auto gehaald en de
dierenambulance gebeld.
De temperatuur in de auto werd ter
plaatse gemeten en was opgelopen tot
50 graden
Jackie was uit een verschrikkelijke
situatie gered, maar waar was zijn
baasje???
De politie werd ter plaatse geroepen en de
getuigen konden hun verhaal doen.
De politieheli die toevallig in de buurt vloog werd ook
ingezet. Het zag er naar uit dat er iets met het baasje
gebeurd kon zijn.
Geen van alle instanties gingen er vanuit dat iemand
die in een invalide autootje rijd het bij een bos
parkeert gaat wandelen en zijn hondje achter laat.
Na ruim twee uur kwam het baasje geschrokken
aanlopen met een wapperende politieheli boven
haar hoofd en vroeg zich af of zij deze moest betalen,
want ze had wel een uitkering!!
“ Jackie wilde niet meelopen, heb hem maar in de
auto gelaten met het raam een stukje open, dacht
dat moet toch kunnen ?? ”
Mw is flink toegesproken en heeft een waarschuwing
gekregen, bij een volgend incident waarbij de
honden weer zijn betrokken worden zij in beslag
genomen.
Mw stond als “bekend” bij de politie!
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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 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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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.

UW HOND OF KAT LATEN CHIPPEN
BIJ DE DIERENAMBULANCE
PURMEREND
Sinds 22 December 2004 zijn er 2 medewerkers
bekwaam/bevoegd om een Identificatiechip
bij een hond/kat onder de huid te injecteren.
*

wij berekenen GEEN consult

* wij berekenen alleen de identificatiechip
en het registreren van uw hond/kat
*

Wij chippen uw huisdier voor € 22,50

* Eventueel komen wij ook bij u thuis, dan
brengen wij wel voorrijkosten in rekening
* Voor informatie of het maken van een
afspraak kunt u bellen; 0299-436084/432338
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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

