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Hartelijk 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.

Wij geven het woord aan drie 
nieuwe vrijwilligers. 

Zij zijn gekomen nadat een vaste medewerker de 
keuze had gemaakt om van baan te willen wisselen. 
Voor ons allemaal is dat natuurlijk flink wennen. 
Wennen aan het gemis van iemand die de 
werkzaamheden volledig onder de knie had. 
Wennen aan nieuwe mensen om ons heen. Deze 
nieuwe mensen worden intern opgeleid door ons, zij 
worden getraind om voor zieke, (ernstig) gewonde 
en/of overleden dieren zorg te dragen en respectvol 

met ze om te gaan.  Daarbij leren wij ze ook dat aan 
elk dier een mogelijke eigenaar toehoort en ook 
deze het beste met zijn/haar dier voorheeft.
 
Aangezien wij streven naar nog meer 
professionalisering van ons bedrijf zijn wij inmiddels 
begonnen met vervanging van oude materialen. Dat 
kost natuurlijk veel geld. Gelukkig worden wij daarin 
gesteund door u als donateur, maar wij worden 
ook door het bedrijfsleven gesteund. Natuurlijk kan 
niet iedereen geld geven, maar zo krijgen wij ook 
materialen zoals bv. Handdoeken, incontinentie 
materialen, verbandmiddelen, diervoeders,  en 
medische artikelen. Onze ambulances kunnen 
het gehele jaar door gratis gewassen worden. Een 
schone ambulance is immers een visitekaartje voor 
het bedrijf.
 
Wij delen graag onze ervaring en verhalen met u en 
houden u op de hoogte van het doen en laten van 
de Dierenambulance.

voorwoord
Door Pim Langereis, voorzitter
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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?”

Stichting Dierenambulance Waterland is een op basis van professionele beroepskrachten en vrijwillige krachten 
draaiende organisatie, die zich al sinds 5 augustus 1978 inzet voor de eerste hulp, transport, opvang van dieren 
in nood en van zieke en van overleden dieren.

Dierenambulance Waterland beschikt over een huurpand, twee volledig ingerichte ambulances met mobiele 
zuurstofapparatuur, vang/dwangmiddelen etc., een kadaverauto en een tweepaardstrailer.
Alle chauffeurs zijn gecertificeerd om EHBO te bieden op de ambulance en om een meldkamer te  besturen.

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

extra bevoegdheden:
2 medewerkers zijn gecertificeerd van “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 verdoof-•	
pistool, verdoofgeweer.
3 medewerkers hebben bevoegdheid om een blaaspijp te gebruiken•	

Deze laatste 2 punten kunnen ingezet worden bij gevaarlijke en agressieve dieren.
 

2 Katten  vangkooien •	
3 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
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Alexandra
Mijn naam is Alexandra van der Meulen, ik ben 27 jaar 
en woon in Purmerend.
Ik heb zes jaar met veel plezier in de kinderopvang 
gewerkt, maar moest daar helaas weg wegen 
een reorganisatie. Ongeveer tien jaar geleden, 
toen ik nog bezig was met mijn MBO opleiding 
Dierenverzorging, heb ik bijna twee jaar stage 
gelopen bij Dierenambulance Waterland. Aan 
het eind van vorig jaar las ik een oproep van de 
Dierenambulance dat zij opzoek waren naar nieuwe 
vrijwilligers. Ik heb mij hier meteen voor opgegeven 
en mocht op gesprek komen. Aangezien ik al ervaring 
bij de Dierenambulance heb, was het voor mij geen 
grote stap om mijn tijd nuttig te gebruiken en mij in 
te zetten voor de dieren. Bij de Dierenambulance 
ben ik bijrijder en help ik mee met de verzorging van 
de dieren op de meldpost. In de toekomst zal ik ook 
opgeleid worden om zelf met de ambulance te rijden.

Het werken bij de Dierenambulance is heel divers, je 
maakt van alles mee. Natuurlijk zijn er ook veel minder 
leuke kanten, zoals het ophalen van aangereden of 
overleden dieren. Maar er zijn ook heel vaak ritjes 
waarbij wij gewonde dieren of zwerfdieren kunnen 
redden. Als je ziet hoe dankbaar de dieren zijn en 
ook hoe dankbaar de meeste mensen zijn, als je hun 
dier hebt geholpen, dan besef ik des te meer hoe 
belangrijk het werk van de Dierenambulance is.  En wil 
ik mij hier graag voor inzetten.

Naast mijn vrijwilligerswerk bij de Dierenambulance 
volg ik een HBO opleiding bedrijfskunde en 
ben ik actief in de politiek bij de Stadspartij van 

Purmerend. Hier sta ik verkiesbaar als raadslid voor de 
verkiezingen van 19 maart 2014.

Marjo
Ik wilde me even voorstellen.
Ik luister goed naar de naam Marjo en ben op de 
meldpost komen aanwaaien tijdens een stormachtige 
dag in November.

In een ver verleden werkzaam geweest op kantoor 
Ziekenfonds Purmerend e.o.
Cursussen gevolgd en een tijdje gezweefd in het 
alternatieve circuit. De laatste jaren heb ik me 
voornamelijk gestort op het ‘’vak’’ van oma zijn.

Het werken bij de Dierenambulance zat niet helemaal 
in de planning.
Maar ben tot de ontdekking gekomen dat ik het fijn 
vind lid te zijn met een team hardwerkende lieve 
mensen.

Mandy
Mijn naam is Mandy Molenaar, ik mag hier met 
trots vertellen dat ik sinds kort vrijwilligster ben bij de 
Dierenambulance Waterland.
Ik zal eerst kort iets over mijzelf vertellen. Ik ben 28 jaar 
en woon in de Purmer-Noord samen met mijn vriend 
en onze vijf huisdieren. Ik heb acht jaar geleden mijn 
diploma SPW4 behaald (sociaal pedagogisch werker). 
Buiten de Dierenambulance ben ik werkzaam als 
verzorgende in de intensieve zorg bij Klaver 6 in 
Purmerend. 
Dit is een woonproject waarin zes meervoudig 
complex gehandicapte volwassenen wonen. Ik doe 
dit werk al zes jaar met veel liefde en plezier.

vriJwilligers
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Als klein kind bekommerde ik me al over alle dieren, 
mijn ouders hielpen mij zelfs als ik weer eens een 
dode hommel of pissebed had gevonden en wilde 
begraven. Dieren zijn de spil in mijn leven en heb dan 
ook altijd huisdieren gehad.

Al twee jaar kijk ik met regelmaal op de site van de 
Dierenambulance, ik vind het leuk om de nieuwtjes in 
de gaten te houden. Toen ik 1,5 maand geleden een 
oproep zag staan op de site van de Dierenambulance 
dat ze opzoek waren naar nieuwe vrijwilligers kreeg ik 
kriebels in mijn buik en reageerde gelijk!

Toen ik een mail terug kreeg om op gesprek te komen 
was ik enorm blij en voordat ik het wist had ik al mijn 
eerste werkdag.
Zorg is mijn werk en mijn passie, dieren staan bij mij op 
nummer 1 want zonder zou ik niet kunnen. 
Ik ben enorm blij dat Pim, Saskia en Mandy mij in hun 
team hebben opgenomen en ik samen met hun en 
de andere vrijwilligers mag samenwerken. Wat fijn om 
met mensen te werken die ook dieren zo een warm 
hart toedragen.
Ik ben nu in opleiding bij de Dierenambulance en 
heb al aardig wat heftige, maar ook mooie dingen 
meegemaakt. Pasgeleden heb ik geassisteerd bij 
een woningbrand waarbij zes honden en één kat 
aanwezig waren, gelukkig was er een goeie afloop 
voor de dieren en de baasjes. Ik had diep respect 
voor de baasjes die letterlijk voor hun dieren door het 
vuur gingen om ze te redden. 
Het geeft me zoveel voldoening om de dieren te 
helpen en ook de baasjes bij te staan, ik ben trots dit 
werk te mogen doen en zal de komen jaren nog veel 
leren en meemaken. 
Mocht u de Dierenambulance ook een warm hart 
toedragen dan zijn er vele vormen van steun mogelijk. 
Dit kan zijn door je aan te melden als donateur, of 
door het sponsoren van materiaal en spullen.

In de media en op facebook verscheen  in 
december 2013 een vreselijk bericht. 

Poes Luna (die al enkele dagen vermist was) kwam 
ernstig  gewond bij haar huis aan. De eigenaar heeft 
haar direct naar de dierenarts gebracht. Volgens de 
eigenaar zou Luna het slachtoffer geworden zijn van 
een sadist die met vuurwerk aan het stunten was.
Volgens de berichtgeving had iemand een stuk 
vuurwerk in de anus van Luna gepropt om het 
vervolgens tot ontploffing te laten komen.

Toen wij dit bericht lazen hadden wij al heel sterk 
onze twijfels. Het inbrengen van een thermometer is 
meestal al een hele toer. Een papieren rotje (die vele 
malen dikker en ook  nog stroef is) zal helemaal niet zo 
makkelijk in te brengen zijn en al helemaal niet door 
iemand die vreemd is voor de kat. Een kat zal dit nooit 
zonder slag of stoot laten gebeuren. 

Op 31 december kregen wij een melding dat er een 
poes zwaargewond geraakt was door toedoen van 
vuurwerk. De daders zouden nog in de buurt lopen. 
De eigenaar had niet gezien dat zij vuurwerk hadden 
gegooid naar de poes maar hij nam aan dat dit wel 
het geval was. Een flinke lap vel was losgescheurd en 
hing los naast het lichaam.

Bij de dierenarts werd de poes direct onder narcose 
gebracht en kon de verwonding goed bekeken 
worden. Geen schroeiplekken, geen brandplekken  
dus geen directe tekenen van vuurwerk.
Het was natuurlijk heel goed mogelijk dat de poes 
vreselijk schrok  op het moment dat er vuurwerk werd 

afgeschoten, over een  hek wilde springen, is blijven 
haken en daar door haar vel  losscheurde.
En toen kwam dit bericht op de televisie.  

Poes Luna waarschijnlijk niet dood door vuurwerk in 
achterste  06-01-2014

Poes Luna uit Amersfoort is mogelijk toch niet 
gestorven aan de gevolgen van vuurwerk in haar 
achterwerk. Uit onderzoek blijkt dat een stuk 
ontploffend vuurwerk ook onder de kat terecht kan 
zijn gekomen. Dat meldt de politie. Ook sluit de 
dierenarts niet uit dat het zware letsel is ontstaan 
door een aanrijding.  Op 29 december kwam 
de poes zwaargewond haar huis in Amersfoort 
binnengewandeld. Een dierenarts constateerde toen 
dat ze vuurwerk in haar achterste had gekregen en 
liet het beestje inslapen. Het gruwelverhaal leidde tot 
een stortvloed aan verontwaardigde en boze reacties 
in Nederland. Maandag kwam het bericht naar 
buiten dat nog een Amersfoortse kat slachtoffer zou 
zijn geworden van vuurwerk. Dit bericht werd even 
later hersteld, het bleek te gaan om een misverstand. 
De kat was gevonden in de buurt van een put die was 
opgeblazen door vuurwerk, maar had geen enkel 
spoor van vuurwerkverwondingen. Het diertje was ook 
niet vastgebonden en had alleen een sneetje in zijn 
kaak. Ook hier wordt een aanrijding niet uitgesloten.
Bron: SBS6 Hart van Nederland.
 
Wij willen met dit stukje aan geven dat in 
sommige gevallen mensen  te makkelijk 
aan nemen dat er opzet in het spel is.

vuurwerk slachtoffers 2013 (in)direct?
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Dat was het 3 jaar geleden zeker niet toen er iemand 
vuurwerk in de tuin gooide waar mijn roofvogels 
gehuisvest zaten. Ik had een volière gebouwd waar 
ze zich kiplekker voelden, tot oudejaarsavond. 
Mijn uil was zich letterlijk doodgeschrokken door 
vuurwerk wat in de tuin werd gegooid.

Dit is natuurlijk voor de roofvogels en voor ons als 
eigenaren een vreselijke gebeurtenis. Sier explosieven, 
groot en klein, blijven altijd explosieven.  De gevolgen 
zijn dramatisch en niet te overzien bij ongevallen met 
vuurwerk. Laat staan als je afhankelijk bent van een 
ander! Dieren begeven zich in deze positie en kunnen 
niet vluchten nog verweren.

Precies om deze reden brengen wij onze roofvogels 
naar de dierenambulance. Pim, Saskia en de rest van 
het dierenambulance team staan elk jaar weer voor 
ons klaar en bieden de beste zorg aan onze roofvo-
gels, ook al is er geen jaarwisseling.
 
Door: Timo van der Zee, Jeanene Steeman.

“gelukkig nieuwJaar”

schoonzoon (ex dierenambulance 
medewerker) liegt er op los.
Een man belt ons op met de mededeling dat zijn 
schoonmoeder aangevallen is door een zwerfkat. 
De dienstdoende telefoniste vind het een vreemde 
melding en stelt een aantal vragen zoals: wilde uw 
schoonmoeder de kat pakken dan? komt de kat 
normaal gesproken naar binnen, zijn er ander katten 
in huis? 
 
De man verteld dat de kat al een aantal weken 
rond de woning van zijn schoonmoeder zwerft en zij 
geeft het dier regelmatig te eten en had haar nu flink 
aangevallen.
Op dit moment is zijn schoonmoeder bij hem in 
huis maar als ze weer thuis is zullen zij weer contact 
opnemen zodat wij kunnen proberen het dier daar 
weg te halen.
Als wij de volgende dag bij de vrouw binnen zijn is de 
kat nergens te bekennen.  Wat wij wel zien is dat er 
in de tuin een kattenbak staat met een nieuwe  krant 
en verse ontlasting er in. In de woonkamer staat een 
krabpaal. Heel voorzichtig proberen wij de vrouw uit 
te horen. Heeft u een kat in huis vragen wij haar. Direct 
haakt de schoonzoon , die werkzaam was geweest 

bij een collega dierenambulance, op onze vraag in. 
”Nee  die kattenbak buiten (ik zag jullie daar naar 
kijken) is over de schutting gegooid en de krabpaal 
heeft ze van mij gehad want ze staat wel eens op de 
rommelmarkt zo vertelde hij”.  Beide verklaringen zijn 
niet onaannemelijk maar toch vertrouwen wij het niet 
helemaal.
Omdat het al donker is besluiten we de volgende 
ochtend met een vangkooi naar de vrouw toe te 
gaan. Als wij daar aan komen komt de vrouw uit 
zichzelf met een verklaring.  Met schaamte geeft zij 
toe dat de kat van haar zelf is. Van haar schoonzoon  
moest ze liegen om op deze manier onder de vervoer-  
en afstandskosten  uit te komen. 

De kat is opgehaald en mevrouw heeft keurig alle 
kosten betaald. 

Gebruiker2
Notitie
' plaats naar links zetten.
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honden en 1 kat in een huis vol rook
Vrijdag 10 januari 2014 is er een brand ontstaan in 
een woning aan de Flevostraat. 

Een pannetje gevuld met water heeft kortsluiting 
gemaakt op een elektrische kookplaat.
De bewoners waren op dat moment niet aanwezig 
maar hadden ook niet veel later thuis moeten komen.
Gelukkig wisten de bewoners gelijk te handelen, stop-
penkast werd uitgeschakeld, brand geblust en zo snel 
mogelijk alle dieren uit de woning gehaald.
Zowel de bewoners als de dieren hadden veel rook 
binnen gekregen. De Akita, dwergpincher en de 
Chihuahua’s werden tijdelijk ondergebracht bij de 
buren tot dat de dierenambulance ter plaatse was.

1Chihuhua liet zich erg moeilijk vangen de Akita 
gedroeg zich erg angstig, neigde erg lelijk tegen ons 
te gaan doen en de kat was niet te vinden.
De bewoners werden per ambulance overgebracht 
naar het ziekenhuis, de brandweer nam de leiding 

in en rond de woning en de dieren werden door ons 
nagekeken en meegenomen naar de noodopvang,  
waarna zij allen in een zuurstofhok werden geplaatst.
In overleg met de dierenarts werd er gestart  met anti-
biotica om mogelijke longontsteking te voorkomen.
De bewoners en de hondjes maken het allemaal 
goed. De kat is dezelfde dag nog gevonden in goede 
gezondheid en de grote schoonmaak in de woning is 
begonnen.

In 2013 konden wij een gloednieuwe wagen 
aanschaffen en in laten bouwen tot een 

dierenambulance. Wat waren wij daar gelukkig 
mee. Maar ja als je een nieuwe ambulance hebt 
met een oude, krakkemikkige brancard die 
eigenlijk op instorten staat, neem je snel een besluit.

Een nieuwe ambulance vraagt om een nieuwe 
brancard. En die kwam er ook na weken van 
wachten werd hij dan eindelijk geleverd. Blij als een 
kind die een verjaardagscadeautje krijgt pakten 
we de brancard uit de doos. Er waren 2 gordels 
mee geleverd maar omdat wij de brancard voor 

honden gebruiken is het belangrijk om een derde 
(zogenaamde nekkenband) te hebben. De zoektocht 
naar een goede gordel was begonnen. Natuurlijk 
denk je dan aan een autogordel maar die bleken niet 
te kunnen omdat het sluiting anders is dan wij nodig 
hebben. Op internet was wel iets te vinden maar dan 
zou die ene gordel op een flink kostenplaatje komen. 
De buren, een bedrijf in hulpmiddelen in de zorg-
sector wisten een goede leverancier. 
Door een goed woordje voor de dierenambulance 
te doen hebben zij hem geheel gratis en voor niets 
weten los te babbelen. Wij zijn onze buren en de 
leverancier heel dankbaar voor dit gebaar.

2013: Jaar van vervangingen
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er ziJn 45 wensen in vervulling gegaan, 
waaronder 1 voor de dierenambulance

Op een van de 
Rabobank kantoren 
en op de kerstmarkt 
van Purmerend is een 
wensboom geplaatst 
waar iedereen 
een wens in mocht 
hangen.
Meer dan 335 wensen 
kwamen binnen in de 
loop van het traject. 
Uiteindelijk zijn er 45 
wensen gekozen die 
vanuit de Coöpe-
ratiefonds van de 
Rabobank Waterland 

een donatie ontvingen.
Degene die in aanmerking kwamen waren vereni-
gingen of stichtingen die ingeschreven moesten staan 
bij de Kamer van Koophandel.
Dhr Louis Kreuger uit Ilpendam heeft ook zo’n wens in 
de boom gehangen en dit voor de dierenambulance 
Purmerend.
Geweldig, 8 januari 2014 rond 16:00 uur heeft Pim 
Langereis symbolische een cheque overhandigd 
gekregen en zal spoedig op de rekening bij 
geschreven worden.
Inmiddels is het prachtige bedrag van € 1000,00  
besteed aan 2 slangenhaken, 5 professionele draag-
harnassen voor honden die moeizaam lopen. En een 
zeer degelijke kooi om moeilijke en/of agressieve 
katten mee te vangen.

Bij deze willen wij Rabobank Waterland en Omstreken, 
adviseur Erika Hes en dhr. Louis Kreuger enorm 
danken!!

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.

1111
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REGIO | 21 dEcEmbER 2013 | 1 | dOOR dE dIchtbIjREdactIE, 
SandRa van dER mEulEn (GEzInSblad/WIttE WEEkblad)

PURMEREND - Drie lokale buurtinitiatieven, (Dierenam-
bulance Purmerend, Prinsenstichting en Landzijde) 
maakten in december kans op een donatie van 
het ING-kantoor in Purmerend. Een van de doelen 
hiervan was om buurtinitiatieven een steuntje in de 
rug te bieden. Daarom doneerde het ING-kantoor in 
Purmerend een bedrag van in totaal 3000 euro aan 
drie initiatieven uit de buurt.
Klanten konden bepalen hoe deze donatie verdeeld 
werd over de drie deelnemers aan deze actie. Met 
deze actie gaf de ING invulling aan het doel van het 
vernieuwde ING kantoor in Purmerend: een ontmoe-
tingsplaats tussen klant en bank, waarin persoonlijke 
aandacht en deskundig advies centraal staan. Iedere 

deelnemende organisatie of initiatief ontving van de 
ING een eenmalige donatie. De organisatie met de 
meeste stemmen kreeg 2000 euro de andere twee 
kregen ieder 500 euro. Klanten konden van maandag 
2 tot en met donderdag 19 december stemmen door 
een stembiljet in de speciale stembus op het kantoor 
te doen. De organisatie met de meeste stemmen 
kreeg de grootste donatie en dat is de Dierenambu-
lance Purmerend geworden.
Van dit bedrag zijn inmiddels in beide ambulances 
achterin een klimaatcontrol systeem geplaatst.
Zomers voor de dieren koeling en in de winter verwar-
ming.
Iedereen die op de dierenambulance heeft gestemd 
willen wij enorm danken en natuurlijk de ING die dit 
geld beschikbaar heeft gesteld. En firma Kramer en 
Zn. die het systeem hebben geplaatst.

ing-kantoor schenkt 
dierenambulance € 2000,-

voorkomen is beter dan 
genezen! 
Niets vermoedend wandelt u door Purmerend 

of loopt u samen met uw hond in een 
hondenlosloopgebied om hem of haar even 
lekker te laten rennen. Of u loopt met uw hond 
netjes aangelijnd de dagelijkse ronde en plots 
ontstaat er een confrontatie tussen uw hond met 
een andere hond of honden. Dat kan gebeuren. 
Helaas loopt het soms uit de hand omdat één van 
de honden niet luistert. In het ergste geval bijten 
de honden elkaar en ontstaan er verwondingen. 
Dat noemen we een ‘bijtincident’. Dit is ook zo 
als een persoon of ander dier zoals een kat, 
konijn of kip wordt aangevallen door een hond. 

Dit is voor alle betrokkenen vervelend, ongeacht 
wie er fout zit. Want naast de dierenartskosten heeft 
vooral de nasleep veel impact, zowel lichamelijk als 
psychisch. Na een bijtincident is het lopen van het 
‘rondje om het huis’ vaak niet meer zo ontspannen als 
voorheen. 

Wat kunt u doen om dit soort situaties te voorkomen? 
U kunt zich wenden tot team Handhaving van de 
gemeente Purmerend (0299) 452 800. Dat kan 
achteraf, als het leed al is geschied, maar het kan óók 
vooraf. Want u weet natuurlijk niet altijd wanneer het 
mis gaat.  
Maar toch zijn er situaties waar het wel vooraf ‘in de 
lucht’ hangt’. Bijvoorbeeld omdat u altijd diezelfde 
hond tegenkomt die niet goed in de hand gehouden 
wordt door zijn eigenaar of deze los laat lopen terwijl 
de hond niet volledig te vertrouwen is in haar/zijn 
gedrag naar andere honden. Of u bent aan het 
hardlopen en het is altijd dezelfde hond die u naar de 

benen vliegt. Trek vooral ook op die momenten aan 
de bel bij Handhaving. In de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) van de gemeente staat namelijk 
dat een hond - als deze niet in de hand wordt 
gehouden door zijn eigenaar en overlast veroorzaakt - 
aangemerkt kan worden als hinderlijk of gevaarlijk. Dit 
kan een aanlijn- of muilkorfgebod opleveren. Uiter-
aard gebeurt dit alleen in uitzonderlijke gevallen.
Handhavers doen eerst een uitgebreid onderzoek om 
te beoordelen of de situatie echt zo ernstig is als wordt 
gezegd. Dat klinkt allemaal heel zwaar, maar helaas 
krijgen wij regelmatig te maken met bijtincidenten en 
we hebben vaak van dichtbij meegemaakt wat de 
impact hiervan is. 

Wij willen dat iedereen veilig over straat kan met én 
zonder hond zodat we met elkaar kunnen genieten 
van al het moois dat buiten ons te bieden heeft. Dat 
wilt u toch ook?
 
Team Handhaving gemeente Purmerend

Gebruiker2
Notitie
' verwijderen
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December 2013-12-07 

katten gedumpt in het twiske

Op 1 december krijgen wij een telefoontje 
van iemand die in het Twiske loopt en een 

jong katje in een boom ziet zitten. Zo goed en zo 
kwaad als mogelijk legt zij aan ons uit waar het 
moet zijn. Als wij naar het telefoonnummer van de 
melder vragen, wil deze die niet aan ons geven. 

Erg jammer want de ambulance is nog met een 
andere melding bezig en kan niet binnen 10 minuten 
aanwezig zijn. Het zou dus voor ons handig zijn om 
even terug te kunnen bellen.

De volgende dag (2 december) komt er weer een 
telefoontje, maar nu van iemand anders, deze melder 
heeft 2 poezen met meerder jonkies zien lopen. Het 
blijkt om de zelfde plek te gaan in het Twiske.

De melder besluit zelf om een vangactie op te zetten 
doormiddel van een vervoersmandje en vangkooi. 
Dan krijgen we op woensdag 4 december weer een 
telefoontje maar nu vanuit de brandweerkazerne in 
Den Ilp. Daar loopt een grijze jonge kat die er mager 
uit ziet. Wij zetten daar een vangkooi en rijden even 
door naar de dumpplek.

Daar treffen wij de melder aan die al begonnen is 
met haar eigen vangkooi. We spreken af dat als zij 
iets gevangen heeft zij ons belt en wij direct komen 
halen. De zelfde avond is er een kitten gevangen en 
gaan we met de melder naar de dumpplek waar we 
meteen nog 3 kittens weten te vangen. We plaatsen 
onze eigen vangkooi en weten een moederpoes te 
vangen. Op donderdagavond 5 december worden 
nog eens 3 kittens gevangen, en  is er een jonge 
schildpadpoes gevangen bij de brandweerkazerne. 
Die zelfde avond wordt een jonge cypers/witte kater 
in de kooi gevangen en de andere melder weet op 6 
december nog eens 3 kittens te vangen. Dan vrijdag 
7 december opnieuw 2 kittens gevangen door een 
van de melders.
De teller blijft uiteindelijk steken op 14 katten. Na een 
week verzorging in onze noodopvang zijn ze naar het 
dieren opvang centrum gebracht.

Mevr. de Vries en haar dochter Mevr. L. van Hengel
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wat kunt u doen als uw 
huisdier vermist is?

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 Monnic-•	
kendam
Tel. (0299) 653031  
Dierenartsen praktijk Landsmeer•	
Tel. (020) 4821854  

het formulier ”uw dier vermist”  
invullen op onze website.

www.dierenambulance-purmerend.nl 
Zieke, gewonde, zwervende en overleden huisdieren waarvan de eigenaar niet 
bekend is worden bij ons op de website geplaatst (onder het kopje: Gevonden 
dieren)
  
Indien uw hond vermist wordt is het verstandig om zo snel mogelijk telefonisch 
contact met ons op te nemen : 0299-432338

Vaak is de hond al bij de dierenambulance aangemeld als gevonden

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

dierenartsen regio waterland

het schenkingen en legaten 
schilderiJ
Twaalf jaar geleden, toen we nog op het oude 

adres gehuisvest waren hadden wij het idee 
om in onze nieuwe pand een tegeltjesmuur 
te laten maken. Hier op wilden wij de namen 
van de mensen die de dierenambulance een 
legaat of schenking hebben nagelaten. 

Met portretschilderes mevr. Anneke Burger-van der 
Blom maakten wij een afspraak om een en ander 
te bespreken. Zij kwam echter met een beter idee, 
namelijk een schilderij met olieverf.  In het midden 
zou een oorkonde komen te staan, omringt met 
dieren. Op de oorkondes kunnen namen bijge-
plaatst worden zonder het complete schilderij aan 
te passen.
Inmiddels hangt het schilderij al jaren in onze 
meldpost en komt er zo nu en dan een naam bij.  



14 15

gratis wasbeurten van 
autocleanservice purmerend
Ook dit jaar schenkt Autocleanservice de 
dierenambulance weer gratis wasbeurten. 
Dit voor het gehele wagenpark.

Geweldig!

Onze hartelijke dank hiervoor.

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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Zondag 10-11-2013 werd er in Warder een zwarte 
kat aangereden door een motorrijder. De 

man had geluk. Hij kwam gelukkig niet ten val. 

De kat leek minder geluk te hebben. In eerste instantie 
schrok de kat van een hond, hij rende de weg over 
net op het moment dat de motorrijder er aan kwam. 
De kat werd tegen zijn kopje geraakt, was versuft 
en rende strompelend weg. Omdat de kat op dat 
moment niet goed wist wat hij deed, viel hij te water 
maar wist zich aan de andere kant van de sloot er 
weer uit te redden. Dan rende hij  een tuin van een 
boerderij in om vervolgens onder een waterput zich te 
verstoppen. Een buurtbewoonster die alles had zien 
gebeuren was achter de kat aangerend maar kon 
niet voorkomen dat de kat in de grond verdween. 
Omdat zij verder niets kon doen om het dier te pakken 
te krijgen belde zij de dierenambulance. Op onze 
beurt konden wij ook niet veel doen, gelukkig hoorden 
wij de kat nog wel.

Wij namen contact op met de brandweer om ons 
een helpende hand te bieden. Na een half uurtje 
graven wist een brandweer man een kat onder de put 
vandaan te halen. Tot ieders schrik vloog het dier er 
met een treinvaart vandoor en de meldster vertelde 
meteen dat dit niet de aangereden kat was. 
Opnieuw werd er onder de put gevoeld en weer 
gegraven en weer schoot er een kat onder vandaan. 
Ook nu was het niet de aangereden kat. Bij de derde 
poging was het raak, de zwarte angstige kat was 
gevangen en in onze vervoerskooi geplaatst. 
Op het eerste gezicht konden wij geen uiterlijke 
verwondingen zien dus ging het dier mee naar de 
meldpost.
Het beestje bleek gelukkig niets aan de aanrijding 
overgehouden te hebben en kon via het asiel 
gecastreerd en terug geplaatst worden op zijn 
vertrouwde plekje in Warder. De rest van de wilde 
katten zijn inmiddels ook gecastreerd, gesteriliseerd en 
weer terug geplaatst.

brandweer haalt kat onder 
put vandaan

Zodra de lente aanbreekt, wordt het een stuk 
drukker bij de Dierenambulance. Dit heeft 

vooral te maken met de vele (jonge) vogels die 
opgehaald worden, wat niet altijd nodig is.
 
De jonge vogels komen het nest uit als zij bijna vlieg 
klaar zijn. Zij fladderen naar beneden en komen op 
de grond terecht waar zij ten alle tijden door hun 
ouders gevoerd worden.Zodra de jongen honger 
hebben gaan ze roepen. De ouders komen dan om 
de jonge vogels te voeren, waarna ze weer weg 
vliegen. De jonge vogels blijven enkele dagen op 
de grond zitten voordat ze weg vliegen. Dit kan 2 á 3 
dagen duren.

Belangrijk is om goed te observeren voor u een vogel 
oppakt en de dierenambulance laat komen. Het laten 
ophalen van deze vogels is niet altijd nodig.
Het beste kunt u de jonge vogel laten zitten waar 

het zit (tenzij u duidelijk verwonding ziet zoals, bloed, 
gebroken vleugel e.d.).
Een vogel die verwond is geraakt door een kat, zal in 
de meeste gevallen binnen enkele dagen overlijden 
aan de opgelopen bacteriën. 
Vogels met een open botbreuk zullen helaas moeten 
inslapen omdat er zoveel bacteriën in de wond 
aanwezig zijn dat genezing onmogelijk is.

Soms is het maar beter om de kat of de (roof) vogel 
zijn gang te laten gaan als hij het diertje al in de 
bek of snavel heeft. Hoe moeilijk ook maar u kunt 
misschien beter niet blijven kijken. De natuur heeft het 
zo geregeld dat het slachtoffer de stof endorfine aan 
maakt, het zal daardoor (bijna) geen pijn voelen.  Het 
dier is dan vele malen sneller uit zijn lijden dan dat het 
opgepakt wordt, vervoerd naar een vogelopvang en 
uiteindelijk na een dag of zelfs langer door infectie 
komt te overlijden.

lente tiJd, drukke tiJd

Gebruiker2
Markering
Toen

Gebruiker2
Markering
hij een (spatie verwijderen)
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23-11-2013 PuRmEREnd. 

Een jonge bewoner aan de Edelsmidstraat 
zit  ’s avonds lekker in zijn kamertje 

op 1 hoog als hij iets vreemds hoort. 

Hij zet het geluid van zijn radio uit en luistert nog eens 
heel goed. Hij meent te horen dat er ergens een kat 
in nood is en bedenkt zich geen moment. Hij rent naar 
beneden, roept zijn ouders, pakt zijn jas en rent als 
een speer richting de Banning Cocqgracht. Na enkele 
ogenblikken ziet hij waar het geluid vandaan komt, 
een kat zwemt als een gek rondjes in het koude water.   
De jonge probeert met zijn jas de kat uit het water te 

laten klimmen maar de kat draait zich om zwemt weer 
een rondje, komt gelukkig terug naar de jongen. Dan 
weet hij het dier in de nekvel te grijpen en slingert het 
in een keer de kant op. Daar staan de ouders van de 
jongen al klaar met een handdoek. Ze vangen de kat 
op en wikkelen het koude dier in de handdoek. Ze 
nemen de kat mee naar huis waar hij kan opdrogen 
en op temperatuur kan komen. Vervolgens bellen zij 
de dierenambulance. Wij halen de kat op, maken 
een foto en plaatsen deze op onze website. Wij 
verzorgen hem 5 dagen waarna wij hem naar het 
Dieren Opvang Centrum brengen. Op 2 december is 
de kat door de eigenaar opgehaald.  

kat biJna verdronken in 
banning cocqgracht

24-01-2014 Purmerend. 

Tegen 19:00 uur krijgen wij een melding 
dat er een hond aan een hek vast 

gebonden staat op de Westerweg. 
 
Aan een hek ter hoogte van de Dierenambulance 
meldpost, stond een bruine herderachtige hond 
vastgebonden. De hond kon niet makkelijk van het hek 
los worden gehaald, omdat deze erg overstuur was. 
De hond is meegenomen naar de meldpost om tot rust 
te komen. Aan de hand van de chipgegevens kon de 
eigenaar in Amsterdam achterhaald worden. De hond 
van 7 maanden was door een vriend meegenomen 
maar niet meer thuis gebracht. Er was aangifte tegen 
de man gedaan (die jaloers zou zijn op de hond omdat 
die zo’n goede band met zijn eigenaresse heeft), zo 
vertelde de eigenaresse ons. De hond is opgehaald en 
was enorm blij om zijn vrouwtje weer te zien.

Ons advies: vriend de deur wijzen!

Jaloerse vriend bind hond 
aan afzettingshek 

Gebruiker2
Markering
. De 
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Ja, ik word donateur van de Dierenambulance!

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

JA, ik help de dierenambulance met een éénmalige gift

JA, ik heb geld overgemaakt op gironummer 4056417

Naam:..........................................................................................................................................................................................................

Adres: ................................................................ Postcode: .......................................................................................................................

Woonplaats: ................................................................................................................................................................................................

Telefoonnr.: ........................................................................................................ Email: .....................................................................................

Handtekening: ............................................................................................................................................................................................

St. Dierenambulance Waterland • Volume 24 • 1446 WJ Purmerend
Alarm: 0299-432338 Info: 0299-436084 • www.dierenambulance-purmerend.nl

de dierenambulance verdient 
miJn steun
vindt u het ook belangriJk dat dieren, waar anders niet meer 
naar omgekeken wordt, geholpen worden?  wiJ vergeten ze niet.

Het hele jaar door helpen wij deze dieren, dag in dag uit, door weer en wind staan onze gediplomeerde 
medewerkers en vrijwilligers klaar om deze  dieren te helpen.
Mede daarom  zijn wij  trots op onze medewerkers en vrijwilligers.

helpt u ook mee?
Wij vragen niet veel, alle kleine beetjes helpen mee.
De ambulance kan en mag nooit stilstaan.

Ik zeg altijd; Iedere dag is voor ons dierendag.
Pim Langereis

wiJ staan 24 uur, 7 dagen in de week ook op zon-en feestdagen klaar.

U kunt donateur worden voor minimaal € 12,50 per jaar.
Ook kunt u de dierenambulance helpen met een eenmalige gift.

Dit kan op de volgende wijze: 
•	 via	onze	website,	zie:	www.dierenambulance-purmerend.nl	onder	kopje	Donatie.
•	 Of	via	de	coupon	hier	onder.

info@dierenambulance-purmerend.nl
met elke euro ziJn wiJ bliJ
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uitgaansgelegenheden voor 
de hond met baas
(Noord-Holland)
Bergen aan Zee

In de winter maanden zijn honden overal toegestaan. 
Van 1 mei t/m 1 oktober geldt er een hondenverbod 
tussen 09.00 en 19.00 uur In het Berger Bos mogen 
honden van 15 juni tot half maart wel loslopen.
 
Bloemendaal aan Zee
Honden zijn het hele jaar toegestaan Tussen Parnassia 
en het naaktstrand. In de zomermaanden zijn honden 
niet toegestaan tussen de gemeentegrens van Zand-
voort en Parnassia.
 
Callantsoog
Honden zijn het hele jaar toegestaan op het strand. 
Van mei t/m september van 7:00 tot 19:00 uur moeten 
ze aangelijnd zijn.
 
Camperduin
Honden zijn op het strand van Camperduin toege-
staan van september t/m mei. De rest van het jaar is 
verplicht met de leiband. 

Castricum aan Zee
Honden mogen het hele jaar loslopen op het strand, 
van 1 mei t/m 1 oktober is dit alleen mogelijk voor 9.00 
en na 20.00 uur. 

Den Helder
Van mei t/m september van 9.00 tot 19.00 uur mag uw 
hond alleen aangelijnd op het strand komen. De rest 

van het jaar mogen honden vrij loslopen. 

Egmond aan Zee
Honden zijn niet toegestaan op het strand van 1 mei 
t/m 1 oktober tussen 09.00 en 19.00 uur. 

Groote Keeten
Van mei t/m september tussen 9:00 en 19:00 uur zijn 
honden alleen aangelijnd toegestaan. 

Wijk aan Zee
Van mei t/m september tussen 9:00 en 19:00 uur zijn 
honden niet toegestaan. 

IJmuiden
Tussen 1 mei en 31 augustus zijn honden alleen in de 
duinen en bij het Binnenmeer toegestaan en op het 
strand voorbij kilometerpaal 57750 ten zuiden van 
strandpaviljoen Beach Inn.  

Zandvoort aan Zee
Van 15 april tot 1 oktober zijn honden tussen 9.00 en 
19.00 uur niet welkom op het strand. Voor 9.00 en na 
19.00 uur mogen honden wel los op het strand lopen. 
Van 1 oktober tot 15 april mogen honden overal op 
het strand komen.
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nalaten aan de stichting 
dierenambulance waterland

Hecht u er waarde aan dat de zorg voor dieren in 
nood gewaarborgd is? Dan kunt u overwegen om 

hieraan een bijdrage te leveren door na te laten aan 
een goed doel dat zich inzet voor dierenwelzijn. 
Zonder al onze vaste donateurs, giften en 
nalatenschappen kan  de dierenambulance niet zijn 
werk doen.

Als u wilt bepalen wat er met uw nalatenschap 
gebeurt, kunt u de notaris een testament laten 
opstellen. U bepaalt dan aan wie u uw bezittingen wilt 
nalaten na uw overlijden. Zo kunt u ook Stichting 
Dierenambulance Waterland in uw testament 
opnemen.

Waarom de dierenambulance 
Waterland in uw testament?
Door onze stichting in uw testament op te nemen helpt 
u ons om ook in de toekomst ons werk voort te kunnen 
zetten. Nalaten aan de dierenambulance kan op twee 
manieren: met een legaat of door de stichting als 
erfgenaam op te nemen in uw testament. Beide zaken 
kunt u laten regelen door een notaris. Wijzigingen 
aanbrengen in uw testament is altijd mogelijk. Als u 
kinderen heeft en geen testament heeft opgemaakt 
zijn uw kinderen automatisch uw erfgenamen. Heeft u 
geen kinderen en geen testament dan erven uw 
familieleden. Als u geen wettelijke erfgenamen heeft 
en geen testament opmaakt, vervalt uw nalatenschap 
aan de staat. In deze gevallen kunt u dus overwegen 
om via uw testament een of meerdere goede doelen 
als erfgenaam aan te wijzen.
 
Legaat
Een legaat is een bepaling in een testament die 
aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of goed 
(zoals bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u 
gekozen persoon of organisatie. 

Erfstelling
Een erfstelling is een vastgesteld deel (een percentage) 
van uw bezit dat door middel van een testament aan 
de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u bijvoorbeeld 
de Stichting Dierenambulance Waterland in uw testa-
ment tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent dit dat 
onze stichting in aanmerking komt voor (een deel van) 
de erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepaling in het 
testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle 
rechten van anderen (legaten, boedelkosten en 
eventueel overige schulden) van de totale nalaten-
schap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun 
erfdeel.

Speciale regeling belasting
Over nalatenschappen moet, boven een wettelijk 
bepaald vrijgesteld bedrag, belasting worden betaald. 
Deze belasting kan oplopen tot 68% van de waarde 
van de nalatenschap. Goede doelen die door de 

overheid zijn erkend, zoals Dierenambulance Water-
land betalen geen successierechten. U bent er in dat 
geval zeker van dat de gehele geldsom van de 
nalatenschap daadwerkelijk bij het door u gekozen 
goede doel terecht komt.

Een testament opmaken
Een testament laten opmaken is makkelijker dan u op 
het eerste gezicht misschien zou denken. Een oriënte-
rend gesprek van een half uur met een notaris is gratis. 
De kosten van een testament opmaken zijn afhankelijk 
van uw wensen: hoe complexer het testament hoe 
kostbaarder. Voordat u besluit om over te gaan tot het 
opstellen van een erfstelling of een legaat, wilt u hier 
natuurlijk eerst goed over nadenken. Uw notaris kan u 
adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met 
algemene vragen over nalatenschappen kunt u 
terecht bij de notaristelefoon (0900-346 9393, elke 
werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of op internet: www.
notaris.nl

Wij zijn aangewezen als een algemeen nut beogende 
instelling (ANBI)
Zie www.belastingdienst.nl en gebruik het programma 
ANBI opzoeken
 
Schenken bij leven. Wat houd dat In?
Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift 
geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw 
belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus 
mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het 
belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde 
geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomsten-
belasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf 
voor kiezen om het voordeel te houden of weg te 
schenken aan de instelling van uw voorkeur.
Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan 
voor giften gedaan aan instellingen die door de 
Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een 
algemeen nut beogende instelling (ANBI’s).
De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent 2 soorten aftrek-
bare giften. 
Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen 
ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het 
belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is 
een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering 
komen op het inkomen in box I,II of III. 
 
Voor meer informatie: 
www.anbi.nl 



22






