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Wij zijn een familiebedrijf uit Purmerend en houden ons bezig
met de verbouwing van uw woning. Of het nou een kleinere
klus is zoals een toilet renovatie of een grotere klus als
de verbouwing van een heel huis, wij kunnen het allemaal.
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E-mail adres: antia633@gmail.com
Website: www.bbenkobouwbedrijf.nl
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VOORWOORD
Wat een jaar is dit geweest. Een jaar met veel ontwikkelingen,
beperkingen en een hoop ellende.
De Coronacrisis begon, wij kregen beperkingen
opgelegd. Wij moesten ook besluiten onze vrijwilligers
niet te laten komen werken. Waar andere dierenambulances volledig stil kwamen te liggen, zijn wij door
blijven gaan met slechts drie personen. Want dieren
zijn nou eenmaal dieren die soms hulp nodig hebben.
Tot het voorjaar begon en daarmee de drukte op
gang kwam, werden de vrijwilligers weer opgeroepen
om te komen werken. Dit bleven wij in minimale bezettingen doen. Gelukkig is (tot nu toe) iedereen gezond
gebleven. De zomer kwam, was heet en behoorlijk
druk, vrijwilligers kwamen en gingen weer om wat voor
reden dan ook.
Maar het jaar bracht ook weer zijn mooie kanten.
Dankzij een legaat was het voor ons mogelijk een
nieuwe bus aan te schaffen. Helaas door de Coronacrisis werd ons geduld enorm op de proef gesteld.
Vier maanden hebben wij moeten wachten op de
aflevering van de bus. En tot op heden staat hij nog
bij het bedrijf voor de inbouw tot dierenambulance.

Inmiddels zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting Forensisch Dierenonderzoek. Wij
stellen onze spoelruimte beschikbaar voor sectie op
overleden dieren. Dat houdt in dat de overleden
dieren onderzocht worden om de (onbekende)
doodsoorzaak vast te stellen of analyseren hoe
bepaalde verwondingen bij een dier zijn ontstaan.
Ook voor de Dierenpolitie rijden wij vrij regelmatig
tot ver buiten ons werkgebied om een in beslag
genomen overleden dier op te halen. Deze bewaren
wij in een speciale koeling in afwachting van de
sectie.
Tot slot wil ik mijn mensen in
het zonnetje zetten. Zij hebben
immers in dit moeilijke jaar altijd
hun best gedaan voor zowel
de stichting als voor de dieren
die onze hulp zo hard nodig
hadden.
Pim Langereis

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.

AANMELDEN VAN ZWERFDIEREN!

Zwerf en gevonden dieren kunnen ten alle tijden
aangemeld worden bij de dierenambulance. U
kunt dit telefonisch doen of een gevonden formulier
invullen via onze website www.dierenambulancepurmerend.nl onder kopje Gevonden dieren. Foto
van het dier toevoegen en wij gaan er mee aan de
slag. Ten eerste zullen wij in onze vermisten bestand
zoeken of het aangemelde dier daar in voorkomt.
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We gaan in overleg met de vinder of het dier
gebracht kan worden naar onze meldpost, of dat
de dierenambulance het dier komt ophalen, of dat
de vinder de keuze maakt het gevonden dier zelf
te willen verzorgen. Indien een dier niet voorzien is
van een chip, plaatsen wij het dier op onze website
en facebook pagina in de hoop een eigenaar te
vinden.

AANMELDEN VERMISTE DIEREN!

Deze kunt u via onze website www.dierenambulance-purmerend.nl via het formulier Uw dier
vermist? opgeven. Ook hier vragen wij altijd om een
foto van het vermiste dier. Vermissing kunt u ook
opgeven bij www.amivedi.nl en bij www.mijndieriszoek.nl Ook kunt u kijken bij Lost and Found op:
www.doamsterdam.nl of uw dier daar binnen is
gebracht.

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 beroeps,- en vrijwillige krachten
draaiende organisatie, die zich al sinds 5 augustus 1978 inzet voor:
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 naar de dierenarts, dierenasiel, dierenpension
Transport naar 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
48 uurs opvang van zwerfdieren waarna zij naar Dieren Opvang Amsterdam vervoerd zullen worden
Het bijhouden van een gevonden en vermiste register
Het geven van voorlichting op scholen en verenigingen
Het chippen en registreren van honden en katten
Nagels knippen/vijlen van knaagdier, hond, kat en vogels
Kortwieken van kromsnavels

Daarnaast geven wij telefonisch advies o.a. bij:
• Overlast en gevaarlijke situaties door zwanen
• Vogel tegen raam gevlogen
• Overdag aantreffen van een rondlopende egel
• Vleermuizen in huis
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.

EXTRA BEVOEGDHEDEN:
•

2 medewerkers zijn gecertificeerd met “het opmerken en omgaan met dierenmishandeling op een forensische verantwoorde wijze”.
• Vaste medewerkers hebben bevoegdheid om een blaaspijp te gebruiken
Het laatste punt kan ingezet worden bij gevaarlijke en agressieve dieren.
Naast alle basis materiaal heeft Dierenambulance Waterland ook:
• 2 Katten vangkooien
• 2 katten opdrukkooien
• 2 Honden vangkooien
• 2 knaagdier vangkooien
Deze kunnen gebruikt worden bij moeilijk vangbare dieren
• 3 mobiele zuurstof automaten
• Op het terrein van de DAW staat een niet verplaatsbare container waar allerlei transportmiddelen, dekens
en manden klaar staan voor calamiteiten.
Regio Noord-Holland kan hier gebruik van maken als dit nodig mocht zijn
		

ONS WERKGEBIED:
Beets
Beemster (Midden)
Beemster (Noord)
Beemster (Zuid Oost)
Beemster (West)
Broek in Waterland
Den Ilp

Edam
Etersheim
Hobrede
Ilpendam
Katwoude
Kwadijk
Landsmeer

Marken
Middelie
Monnickendam
Oosthuizen
Overleek
Purmer
Purmerend

Purmerland
Schardam
Uitdam
Volendam
Warder
Watergang
Zuiderwoude
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Camerasystemen
Tel

0299-666922

Fax

0299-666917

www.hightechbeveiligingen.nl

Uit sympathie
gesteund door
een anonieme
sponsor uit
Purmerend

Deze uitgave is mede mogelijk
gemaakt door een grote dierenvriend
uit Watergang

Mede gesponsord door:

Einsteinstraat 36 • 1446 VG Purmerend
0299 – 630 620

www.auto-elektro.nl

VALKPARKIET IN EEN WERKPLAATS
23-11-2020: Purmerend, Component

N

a het middageten kregen we een
melding dat er een parkiet in een
werkplaats van Tadano zat. In de werkplaats
maken ze allemaal grote hijskranen en
hijskraanonderdelen en ze waren bang dat de
parkiet ergens tussen geplet zou worden. De
valkparkiet zat erg hoog op een balk en had
alle medewerkers in de werkplaats al gebeten
die hem probeerden te vangen.
De enige manier om bij de valkparkiet te komen
was met een verrijdbare lift. Hopelijk blijft de
valkparkiet zitten totdat we boven zijn, anders zou
het onmogelijk zijn om hem te vangen. Gelukkig
hadden ze in de werkplaats een verrijdbare
schaarlift en konden we vlak in de buurt komen.
Wonder boven wonder bleef de valkparkiet
rustig zitten en konden we hem vangen met een
klein vangnetje. Veilig op de grond konden we
de valkparkiet nakijken, het ging om een wilde
valkparkiet die duidelijk geen mensenhanden
gewend is, erg mager en een slecht verenpak
heeft. We hebben de valkparkiet meegenomen
om bij te laten komen, voer en water te geven
en om een mogelijke eigenaar op te sporen.
Bij ons op de meldpost hebben we nog een
valkparkiet zitten, de eerste paar dagen hebben
we ze naast elkaar gezet in aparte kooien om
aan elkaar te wennen. Na een aantal dagen
hebben we ze bij elkaar gezet in een grote kooi
en zijn ze samen naar een nieuw huis gegaan.

DIERENARTSEN REGIO WATERLAND
• Dierenkliniek
Grevelingenmeer
Tel. (0299) 648000
0900-3437362

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

• Dierenkliniek Waterland
Tel. (0299) 435674
0900-3437362

• De Dieren Spiegel
Tel. (0299) 323644

• Dierenarts Purmerend
Tel. (0299) 421000
0900-3437362

• Dierenartspraktijk Edam
Tel. (0299) 748071

• Dierenartsenpraktijk
Weidevenne
Tel. (0299) 471074

• Dierenkliniek Oosthuizen
Tel. (0299) 401370

• Dierenartsenpraktijk
Monnickendam
Tel. (0299) 653031
• Dierenkliniek Broek
Tel. (020) 3316661
• Dierenartsenpraktijk
Landsmeer
Tel. (020) 4821854
• Thuisdierenarts Mark
info@thuisdierenartsmark.nl
06-53841673
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EEN POOTAFDRUK,
EEN BLIJVENDE HERINNERING
Een pootafdruk van uw overleden huisdier
is nu ook bij de dierenambulance mogelijk.
Na lang zoeken vonden wij een product dat
ons het meeste aansprak. Een zilverkleurig
hart met venster waardoor u de afdruk goed
kan zien. Door het venster kan de afdruk
niet stoffig of vuil worden. Indien u dat wenst
maken wij voor u de afdruk van uw overleden
huisdier in dit mooie herinneringshart.

Voor slechts €17,50 heeft u een blijvende
herinnering van uw geliefde huisdier.

VLEERMUIS IN MAGAZIJN
09-10-2020: Purmerend, Hertzstraat

I

n de middag kregen we een
melding dat er een vleermuis in
een magazijn van een bedrijf zat.
Het duurde even voordat we de
vleermuis hadden gevonden omdat
er veel spullen in het magazijn
stonden waar hij in of achter kon
zitten.
Nadat we de vleermuis hadden
gevangen hebben we hem weer
buiten vrijgelaten. Na een paar
rondjes buiten te hebben gecirkeld,
vloog de vleermuis weer tussen de
muur en voorgevel van hetzelfde
gebouw in. Dit gebouw is het huis van
de vleermuis en hij leeft boven de
plafondplaten.
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MONDKAPJES EN ZWERFAFVAL
SCHADELIJK
VOOR DE NATUUR EN DIEREN

H

et mondkapje is een veelbesproken onderwerp
sinds de coronapandemie. Nu het kabinet
Nederlanders dringend adviseert mondkapjes
te dragen in publieke ruimten, gemeentehuizen,
musea, winkels, vliegvelden et cetera en het
verplicht is in het openbaar vervoer, is de vrees dat
het corona-afval toeneemt.

afval vaak met voedsel. Verstrikking kan gruwelijke
gevolgen hebben, zoals verminderde beweeglijkheid,
uithongering, verdrinking of verstikking. Het kan leiden
tot ontstekingen, vergroeiingen of amputatie van
ledematen. Het lukt ons wel vaak om het zwerfaval
te verwijderen van het dier en soms kan het alleen
verwijderd worden onder narcose bij een dierenarts.

Steeds vaker liggen mondkapjes en plastic handschoenen op straat en in de natuur. Mensen worden
nonchalant en gooien het helaas gewoon op straat.
Het plasticafval hoort niet thuis op straat en de natuur.
Dieren kunnen erin verstrikt raken en het is schadelijk
voor de natuur omdat het heel lang duurt voordat
plastic vergaat. Gooi corona-afval daarom altijd in
de afvalbak of gooi het thuis weg, daar helpt u heel
veel dieren én de natuur mee. Wij als Dierenambulance Waterland hebben nog geen meldingen
gehad, maar andere dierenambulances hebben
wel meldingen gekregen over dieren die verstrikt zijn
geraakt in een mondkapje.

Als deze generatie vanaf nu zijn best doet om de
natuur schoon te houden en de wilde dieren te
behoeden hiervoor, dan heeft de generatie na ons,
ook nog een kans om van de mooiheid van de natuur
en wilde dieren te genieten. Sta daar is bij stil. (Dan
heb ik het nog niet eens over de hoeveelheid plastic
en het aantal dieren die gewond raken of verstrikt
raken in de Oceanen.)

Wel krijgen wij regelmatig meldingen over dieren
(zowel wilde als huisdieren) die verstrikt, vastzitten of
gewond raken door ander zwerfafval. Voorbeelden
hiervan zijn: Glasscherven, vislijnen- en haken, bier- en
frisdrankblikjes, plasticflessen en ringetjes van de dop,
plastictasjes. Allerlei soorten dieren verwarren zwerf-

“Wilt u bijdragen aan een schonere natuur
en voorkomen dat dieren gewond raken?
Stop uw afval dan ín de vuilnisbak. En ruim
ook eens een stuk zwerfafval op dat je
onderweg tegenkomt, ook al is het niet van
jou. Dat ene plasticzakje, flesje of ander
stuk zwerfafval oprapen en weggooien kost
jou slechts een moment van je dag, maar
redt misschien het leven van een dier!!!!!!”
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MOOIE SCHENKING
VOOR OP ONZE BALIE
DECEMBER 2020 BALIE AANGEPAST NAAR LOKET.

A

l jaren waren we van
plan om de balie af
te dichten met glaswerk
alleen kwam het er
steeds maar niet van.bEn
toen kwam de Corona
waardoor wij verplicht
waren de balie af te
schermen in verband
met besmettingsgevaar.
Halsoverkop iets zien te
regelen dus op zoek naar
dik doorzichtig materiaal
om op te hangen. Uitverkocht natuurlijk. Als laatste
was er een golfplaat
die onze medewerkers
en bezoekers moest
beschermen tegen
besmetting. Een golfplaat
is natuurlijk niet zo handig,
was wel meteen een
soort van lachspiegel
dus ondanks de reden
hebben we wel plezier
kunnen maken.
Maar goed, dit was
uiteindelijk de reden om
de knoop door te hakken
en een glazen schuifwand
te laten realiseren.
Begin december was het
dan zo ver, de wand werd
professioneel geplaats.
Tot onze verbazing kwam
er géén factuur maar
een hele lieve brief van
Timmerbedrijf H. Huiberts
v.o.f. uit Kwadijk. Het
timmerbedrijf draagt de
Dierenambulance een
warm hart toe en heeft
het gehele loket gemaakt,
geplaatst en geschonken
aan de dierenambulance. We waren enorm
verrast en sprakeloos
van dit geweldig mooie
gebaar. Namens het
gehele team danken wij
Timmerbedrijf H. Huiberts
in Kwadijk.
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POES IN BARENSNOOD
29-09-2020: Purmerend, de Graeffweg

E

en bewoonster aan de de Graeffweg hoorde
bij haar achterdeur gekrabbel. Toen zij
poolshoogte ging nemen en de deur open deed,
spurtte er een kat direct naar binnen. Al snel
kreeg de bewoonster in de gaten dat er iets aan
de hand was met de kat. Ze zag bloed aan het
achterlichaam en tot haar grote schrik bleek dat
de poes bezig was met bevallen.
Zo lief als de bewoonster was, heeft zij lakens voor
de poes neergelegd zodat poes rustig verder kon
bevallen. De volgende morgen liet zij ons komen om
poes met kleintjes op te halen.
Inmiddels lagen er drie kittens waarvan er één was
overleden. Op het moment dat wij de kleintjes voorzichtig bij moeder weghaalde, vertelde de bewoonster dat zij zojuist buiten ook een kitten had zien liggen.
Nadat we moeder in een vervoerskooi hadden,
konden wij naar buiten om het kitten dat in de kou lag
op te pakken. Wat bleek, de poes was buiten (in een
verlaten kattenhuis) al bezig met bevallen. In totaal
lagen er drie kittens in de kou, tot onze verbazing
waren ze alle drie nog in leven. Onderkoeld, dat wel.

In de meldpost werden de drie onderkoelde diertjes
eerst opgewarmd waarna zij bij hun moeder gelegd
zijn.
Gelukkig had de poes een chip waardoor wij de
eigenaar vrij snel konden bereiken. Poes was al
maanden van huis en de eigenaar had dan ook
geen flauw idee dat ze drachtig was. Hij heeft het
prille gezinnetje snel opgehaald om ze thuis verder te
vertroetelen.

VERMISTEN EN AANGETROFFEN DIEREN

D

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

Ook aangetroffen dieren kunnen via de website www.
dierenambulance-purmerend.nl/gevonden/diergevonden bij ons aangemeld worden. In alle gevallen
vragen wij altijd om een foto van het desbetreffend dier.

Een match maken tussen vermist en gevonden maakt
het op die manier voor ons al een stukje makkelijker.
Indien wij een gevonden dier hebben maar geen
match met een vermissing kunnen maken, plaatsen wij
het dier op onze website en op onze facebookpagina.
Gelukkig kunnen we in veel gevallen langs deze weg
de eigenaar redelijk snel achterhalen.
Jammer genoeg menen sommige mensen te denken
dat wij niet kijken of een dier gechipt is, of het een
mannelijk of vrouwelijk dier is. En geven dan als
reactie commentaar/advies op onze oproep.
Lieve mensen wij vragen in alle oproepen alleen maar
of u de eigenaar bent of kent. Alle adviezen hoe goed
bedoeld ook hebben wij uiteraard allang afgewerkt of
zijn wij mee bezig.
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ONZE VEILIGHEID STAAT BOVENAAN
(WERKEN OP A EN N WEGEN)

O

ok de mensen van de dierenambulance
moeten wel eens werkzaamheden verrichten
op gevaarlijke, drukke wegen.
In onze regio zijn dat een deel van de A7, een deel
van de N244 en een deel van de N247. Voor het
werken op de A en N wegen hebben onze mensen
een gedegen opleiding van Rijkswaterstaat genoten.
Er is een streng protocol voor elke hulpverlener
van Brandweer, politie, ambulance, wegwerkers,
bergingsbedrijven, noem maar op. Een ieder die op
de snelweg werkzaamheden dient uit te voeren is
verplicht zich aan deze regels te houden.

Alvorens wij op de A7 aan het werk gaan, is er al
contact met Rijkswaterstaat geweest. Deze bepaald
of wij zelfstandig te werk kunnen gaan (onder toeziend
oog van de camera´s van Rijkswaterstaat) of dat de
weginspecteur er bij moet komen voor de veiligheid
van zowel de weggebruiker als van ons als hulpverleners.

In principe halen wij geen overleden vogels van de
snelwegen af als dat te gevaarlijk voor ons is. Rijkswaterstaat en de Provincie maken dagelijks een route
over hun wegennet en zijn verantwoordelijk voor alles
wat zich op de weg bevindt.
Ligt het in onze mogelijkheid een dier wel weg te
halen, zullen we het zeker niet laten. Maar een overleden vogel dat tegen de middenberm van de A7 ligt
kunnen en mogen wij niet weghalen.
Voor huisdieren die op de rijstroken of aan de middenberm van de A7 liggen, lichten wij altijd Rijkswaterstaat
in. Het kan daarom soms wat langer duren alvorens
een dier van de weg gehaald is.
Onze veiligheid staat bovenaan!

Ons streven is om zo snel mogelijk weer van de weg af
te zijn, dit voor ieders veiligheid en om het verkeer niet
te hinderen. Zo kan het voorkomen dat we binnen een
minuut een gewond of overleden dier gepakt hebben
en weer rijdende zijn.

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.

12

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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PERIODIEKE EN GEWONE GIFTEN
H

oeveel aftrek u kunt krijgen hangt af van de
manier waarop u giften doet aan een instelling. U
kunt giften doen als periodieke gift of als gewone gift.

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

Periodieke giften

Voorwaarden voor het aftrekken
van periodieke giften

U hebt een periodieke gift als:
• de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar
hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging
te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse
bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u
het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens
1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de
(culturele) ANBI of vereniging.
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar
overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
• de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw broer of uw
partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift
een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen
bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die
ander.

U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan
de volgende voorwaarden:
• U doet de periodieke gift aan een:
o algemeen nut beogende instelling (ANBI)
o culturele ANBI
o vereniging die geen (culturele) ANBI is, maar
wel aan bepaalde voorwaarden voldoet
• U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een
notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst.
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen
aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris.
• De (culturele) ANBI of vereniging levert u geen
tegenprestatie voor de gift.

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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7 BABY KONIJNTJES GEBRACHT
02-12-2020: Purmerend, Magneet

R

ond het middaguur werden er bij ons 7 baby
konijntjes gebracht, deze waren gevonden in
een hol tijdens graafwerkzaamheden met grote
machines.

De konijntjes waren geen wilde konijntjes omdat ze
verschillend van kleur waren. Ze hadden wel allemaal
vieze/ontstoken ogen. Daarom hebben we besloten
om de konijntjes meteen door te brengen naar DOA
(Dierenopvang Amsterdam), zodat ze gelijk nagekeken konden worden door een dierenarts. Er werden
ook meteen namen bedacht, de konijntjes worden
vernoemd naar de zeven dwergen uit de film Sneeuwwitje.

DUIF VAST OP BOUWSTEIGER
04-12-2020: Purmerend, Rudolf Garrelstraat

I

n de namiddag kregen we een melding dat er
een duifje al een paar dagen op een bouwsteiger
zat en niet weg kon. Bij aankomst was de steiger
erg hoog en was er over de buitenkant van de
gehele steiger steigerdoek gespannen en daar kon
de duif niet doorheen.
De medewerkers van de dierenambulance gingen
met bouwopzichter van het terrein met de goederenlift omhoog naar de etage waar de duif zat. Na een
stukje lopen en over machines stappen, vonden we
de duif en hadden we hem zo te pakken. Het ging
om een wat jongere duif. Hij had geen verwondingen,
maar was wel mager. Daarom hebben we de duif
meegenomen en is na een paar dagen bij ons naar
de Bonte Piet (Vogelopvang) gebracht in Midwoud.

EEN DIER IN VUILNISZAK
12-09-2020: Purmerend, Jachtwagenstraat

S

oms maken we ook vieze dingen mee, zoals de
volgende melding. In de middag kregen we een
melding dat er een dier in een volle vuilniszak zou
zitten.
De meldster zou een soort van knisperend geluid uit
de vuilnisbak hebben horen komen, maar durfde niet
te kijken, wel had ze de vuilnisbak op z’n zij gelegd.
Volgens haar zou het om een egel gaan. Grote
rubberen handschoenen aan en zak voor zak legen
en op zoek naar een egel. Na al het vuilnis doorgekeken te hebben, vonden we geen egel, deze was er
waarschijnlijk zelf al uitgekropen.
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FORENSISCH DIERENONDERZOEK
S

inds enkele maanden zijn we regelmatig
aanwezig op de meldpost van
Dierenambulance Purmerend, dus hoogste tijd om
ons voor te stellen.

teiten in kaart brengen. We werken voornamelijk in de
avonduren en het weekend aangezien we allemaal
op vrijwillige basis werken en dit naast ons reguliere
werk doen.

Wij zijn Stichting Forensisch Dierenonderzoek, het
enige veterinair forensisch team in Nederland. Wij
bieden laagdrempelig forensisch onderzoek aan bij
het vermoeden van dierenmishandeling. Dat houdt in
dat we overleden dieren onderzoeken om de (onbekende) doodsoorzaak vast te stellen of analyseren hoe
bepaalde verwondingen bij een dier zijn ontstaan.

Net als iedereen bij Dierenambulance Purmerend
doen wij ons werk uit liefde voor dieren en we zijn dan
ook enorm dankbaar voor hun steun!
Als u meer over ons werk te weten wilt komen, hoe wij
te werk gaan en wat voor zaken wij zoal doen, kunt
u onze website www.forensischdierenonderzoek.nl of
onze facebookpagina bezoeken.

Wij werken onder meer in opdracht van (de Dieren)
politie, justitie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming om samen ervoor te zorgen dat het
mishandelen van dieren, helaas vaak met de dood
tot gevolg, niet ongemerkt blijft. Ook onderzoeken
we huisdieren waarvan de eigenaar graag wil weten
wat de doodsoorzaak is, omdat het overlijden totaal
onverwacht was of omdat ze vermoeden dat menselijk handelen de oorzaak is geweest.
Jarenlang werkte de stichting op de basis van Dierenambulance Noord-Kennemerland, maar vanwege
ruimtegebrek kwam er een einde aan die samenwerking. Anouk Duijnker van de Dierenpolitie schoot
meteen te hulp en stelde ons voor aan Pim en Saskia
die ons met open armen verwelkomden en onmiddellijk een prachtige werkruimte beschikbaar stelden.
De te onderzoeken dieren worden door hen of één
van de ambulance vrijwilligers in ontvangst genomen
en in bewaring gesteld totdat wij aan de slag gaan
en alle verwondingen, ziektes en andere abnormali-

BIJTINCIDENT
09-11-2020: Purmerend

A

an het begin van de middag kregen we
een spoedmelding van een bijtincident
waarbij een grote hond twee kleinere hondjes
had gebeten. In eerste instantie ging het om de
grote hond die gevaarlijk losliep en aanviel.
Onderweg kregen we te horen dat de grote hond
weer vast aan de riem zat bij de eigenaar en
konden we ons nu richten op de twee kleinere
hondjes. Bij aankomst bij het huis waar het had
plaatsgevonden, bleek dat een van de kleine
hondjes was overleden, het andere hondje was
licht gewond, maar niet ernstig.
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Omdat het om een bijtincident ging, hadden wij
de handhaving en politie ingelicht. Nadat de
handhaving gekomen was en we al onze bevindingen aan ze hadden doorgeven, was er voor ons
geen reden meer om te blijven.

VOGELGRIEP
B

egin november 2020 kwamen bij de
dierenambulance veel meldingen binnen van
zieke vogels. Het ging voornamelijk over ganzen
en eenden. Ze vertoonde allerlei symptomen,
zoals: Apathisch blijven zitten, schudden met de
kop, andere neurologische verschijnselen zoals
rondjes zwemmen. Sommige watervogels leken
blind en liepen overal tegenaan. En laat dit nou
allemaal symptomen zijn van de vogelgriep.
Bij een enkele melding, denken wij niet gelijk aan de
vogelgriep, maar als er dagelijks meerdere meldingen
binnenkomen, dan is dit verdacht. De watervogels die
ervan verdacht werden hebben we naar de vogel- en
wildopvang de Bonte Piet gebracht. Zij hebben enkele
vogels opgestuurd naar de NVWA (Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit) om de dieren te laten
testen op de vogelgriep. De uitslag was dan ook
duidelijk. Er werden twee varianten gevonden bij de
vogels. Waarvan één een zeer besmettelijke vorm.

Vogelgriep is de verzamelnaam voor een ziektebeeld
dat veel verschillende griepvirussen veroorzaakt. De
vogelgriep is zeer besmettelijk voor kippen, daarom
is er begin oktober een ophokplicht voor bedrijven.
Ook hobbyhouders werd geadviseerd om hun dieren
(kippen, loopeenden e.d.) af te schermen voor wilde
watervogels. De kippen worden door besmette wilde
vogels besmet, door direct contact of via de luchtwegen, oogvocht en mest. Ze kunnen ook besmet
raken door besmette voorwerpen zoals voer, transportmiddelen etc. De Smienten (soort eenden) kwamen bij

de dierenambulance het eerst binnen, deze zijn zeer
gevoelig voor de vogelgriep. Bijna alle watervogels
kunnen het oplopen, maar ook roofvogels, kauwen
en kraaiachtige. De dieren krijgen neurologische
klachten omdat het virus de hersenen aantast. Het
dier wordt ziek en gaat er altijd aan dood helaas.
Een enkele variant kan van dier op mens overgedragen worden, maar de kans daarop is zeer klein. Er
bestaat een kans wanneer mensen direct en intensief
met besmette vogels in aanraking komen. De symptomen bij de mens zijn hetzelfde als bij de gewone
griep (koorts, hoofdpijn, hoesten, spierpijn etc.) Het
is belangrijk wanneer u een vogel ziet die bovengenoemde symptomen vertoont, deze niet aan te raken
en de plaatselijke dierenambulance te bellen.

VERMISTE/GEVONDEN DIEREN
O
ok dit jaar hebben de medewerkers van de
dierenambulance hun uiterste best gedaan
vermiste/gevonden dieren weer bij hun baasjes
terug te krijgen.

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

Helaas komen door menselijk falen alsnog veel dieren
(ondanks een chip) in de Nederlandse asielen terecht.
Ook dit jaar heeft de dierenambulance genoeg
gechipte dieren door handen gekregen zonder dat
de registratie op orde was (is). Vele overleden dieren
zijn uiteindelijk afgevoerd naar de destructie terwijl de
eigenaar dat misschien wel heel anders gewild zou
hebben.
TIP:
Heeft u een dier dat voorzien is van een chip? Kijk
dan op internet bij www.chipnummer.nl. Daar kunt u
de 15 cijferige code van de chip invullen en u ziet
vrijwel direct of en waar uw dier ingeschreven staat.
Denk niet bij uzelf; maar hij is toch bekend bij onze
dierenarts?! Ja dat zal best wel maar mocht uw dier
om welke reden dan ook bij een dierenambulance
of asiel terecht komen dan weten zij daar niet wie
uw dierenarts is.
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GANS MET ZIEKTE VAN HEINEKEN
28-11-2020: Katwoude, Hoogedijk

I

n de middag kregen wij een bijzondere melding
over een gans in de sloot die last had van de
ziekte van Heineken.
Er zat namelijk een bierblikje om de snavel heen en
die kreeg de gans er niet af.
Helaas hebben wij de gans niet kunnen vinden,
de foto hebben wij doorgestuurd gekregen van de
melder.

KAT IN DE NACHT VAN
SNELWEG GEHAALD
09-11-2020: Purmerend, N244/A7

I

n de nacht werden we gebeld dat er een
levende kat was gevonden midden op de
snelweg bij de afslag Purmer Noord. De melder
had de lieve en aanhankelijke kat van de
snelweg gehaald, met gevaar voor eigen leven
en naar de dierenambulance gebracht.
Gelukkig was de kat gechipt en de eigenaar was
dolblij, maar realiseerde zich ook dat het heel
anders en fout had kunnen aflopen.
Bij deze willen wij de persoon die met gevaar voor
eigen leven de kat van de snelweg heeft gehaald
hartelijk danken.

VISSNOERSLACHTOFFERS
07-11-2020: Edam, Baandervesting

B

ij regelmaat komen dit soort meldingen
bij ons binnen. Een vogel hangt boven het
water op een hoogte van zo’n vier meter en
te ver vanaf de kant om er bij te komen. Onze
medewerkers die ter plaatse zijn nemen contact
op met de brandweer en vragen of zij een
helpende hand kunnen bieden.
De hoogwerker uit Purmerend komt naar plaats des
onheils om de ekster te bevrijden. Dat het niet de
makkelijkste plek is blijkt al snel. De grote bomen
belemmeren het draaien van de arm van de
hoogwerker. Een tweede poging gaat beter en de
vogel kan van de tak losgemaakt worden. Er blijkt
behoorlijk wat vissnoer tussen de veren en rond
het vogellichaam verstrikt te zitten. Gelukkig heeft
de ekster geen verwondingen opgelopen en kan,
nadat hij verlost is van zijn last, de natuur weer in.
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KERKUIL IN DE SCHOORSTEEN
14-10-2020: Purmerend, Westerweg

I

n de ochtend kregen we een melding dat
er een uil in een schoorsteen zat, van een
boerderij.
De melder hoorde al een paar dagen een raar
geluid in de schoorsteen en is toen gaan kijken.
Gelukkig werd de schoorsteen al een tijd niet
meer gebruikt en was redelijk schoon. Helaas was
de schoorsteen beneden wel afgesloten, maar
op zolder konden we wel in de schoorsteen via
een kleine opening.
Met veel moeite en veel passen en meten kregen
we het vangnet in de schoorsteen en naar
beneden waar de uil zat, na een paar pogingen
om de uil te vangen lukte het eindelijk. We
hebben de uil (Kerkuil) meegenomen naar onze
meldpost om even bij te laten komen en wat te
eten en te drinken. Aan het eind van de middag
was het eten op en hebben we de deuren van
de grote volière opengezet zodat de uil eruit kon.
Na een paar dagen hoorden we van een
collega die de uil in de buurt heeft zien vliegen,
dat dit zijn leefgebied is.
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GEWELDIGE GIFTEN
OP (22-10-2020) WERDEN WIJ ENORM VERRAST
DOOR DIERENARTS PURMEREND.
Zij kwamen ons een cheque overhandigen van € 1000,=. Vorig jaar was Dierenarts Purmerend uitgeroepen tot
beste ondernemer van het jaar. Hieraan was een geldprijs verbonden. Deze geldprijs wilden zij niet zelf houden,
waarop zij bedachten twee lokale instanties die veel voor dieren doen, mee te laten delen in hun prijs. Zowel
vogel- en wildopvang De Bonte Piet als Dierenambulance Waterland werden beide verblijd met dit enorme
bedrag.

11-12-2020

Aangezien wij ook regelmatig in de
polder komen en Interstate Audio BV
ons ook zo nu en dan om hulp vraagt,
weten zij ons enorm te waarderen.
Vandaag werden wij blij verrast door
Interstate Audio BV met een gift van
€ 1000,=.

WAAR BESTEDEN WIJ
DEZE GIFTEN AAN?

Onze nieuw gekochte aanwinst (geld
uit een erfenis verkregen) ambulance
moet nog ingebouwd worden. Dat
gaat duizenden euro’s kosten.
Deze beide giften komen erg goed
van pas om deze kosten te verlichten.
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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.

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

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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Voor al uw administratieve
werkzaamheden en
belastingaangiften.

CIRCUIT

Administratiekantoor

auroraschilders@live.nl
tel: 06-25047447

C. Lof

Transport

Trucking Service
en
Koeriersdiensten
Tel. 06-51383249

www.uwschilderremco.nl

Voor al uw administratieve
werkzaamheden en
belastingaangiften.

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

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

KEES BEETS
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Sch
Zuideinde 24 1131 AH Volendam
tel. 0299 - 321128 / 06-22244812
e-mail: info@keesbeets.nl

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

Assurantiebemiddeling
Hypotheken
financiële dienstverlening
Bancaire diensten

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

www.dierenambulance-purmerend.nl

NIEUWE AMBULANCE
H

et werd weer tijd om aan een nieuwe
ambulance te denken. De oudste wagen
is inmiddels twaalf jaar en aan vervanging toe.
Dankzij een erfenis kwam er genoeg geld vrij om
een nieuwe bus te bestellen, en dat deden wij ook
op 31-03-2020.

Wachten duurt lang en dit jaar werd ons wachten
door de Coronacrisis flink op de proef gesteld.
Bedrijven gingen dicht of zelfs failliet, leveringen
duurden extra lang. Maar na lang wachten kwam
het verlossende telefoontje. De nieuwe bus was
afgeleverd bij de dealer in Purmerend. Op 31-07-2020
konden wij hem ophalen. Gelukkig kon de bus al vrij

snel naar Eipi belettering voor het beplakken van de
auto. Een week later konden we al terecht bij Rabbit
Carshop om de lichtbalk en andere elektra aan te
laten leggen.
En toen werd het weer wachten. Het bedrijf dat de
inbouw voor zijn rekening gaat nemen had pas in
de eerste week van oktober tijd om aan de wagen
te beginnen. Maar ook nu is het weer wachten want
de Corona blijft roet in het eten gooien. Wij kijken
met smart uit om met de nieuwe ambulance (die de
namen van de erflaters Chris en Wies zal dragen)
meldingen te rijden.
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KAT VAST OP ZOLDER
16-10-2020: Purmerend, Alexandriëstraat

E

en mevrouw was bezig op te ruimen op zolder
toen ze zachtjes een kat hoorde miauwen. Aan
de telefoon vertelde ze, dat ze niet zeker wist of
het geluid van zolder kwam of bijvoorbeeld vanaf
het dak. Het klonk in ieder geval wel dichtbij. De
mevrouw gaf aan bang te zijn voor katten en vroeg
aan de dierenambulance of wij konden komen
kijken.
Boven aangekomen, hoorde we inderdaad een kat
miauwen. Het geluid kwam achter de schotten van
de bergruimte op zolder vandaan. Voorzichtig haalde
we één van de schotten weg. En ja hoor, in het donker
zagen wij twee oplichtende oogjes van een kat. De
dierenambulance medewerker herkende de kat
meteen. Deze kat werd al een tijd vermist. Het kostte
wat geduld om de kat te pakken, aangezien het dier
erg bang was. Met wat voer hebben we haar gelokt
en konden we haar in de vervoersmand doen. Ze was
uitgehongerd en was erg mager. Overal in de bergruimte lag opgedroogde urine en één drol. Toen we
haar chip scande, kwamen de gegevens naar boven
en werd het vermoedde van de medewerker beves-
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tigd. Deze kat werd al drie weken vermist! We hebben
haar gelijk een klein beetje voer en water gegeven.
Gelukkig oogde de kat verder gezond.
Wat een wonder dat de kat het heeft overleefd. De
kat woonde twee huizen verderop. Ze is waarschijnlijk
naar binnengeglipt en per ongeluk achter de schotten
op zolder opgesloten geraakt. De mevrouw vertelde
dat haar broer, die in het huis woonde, op vakantie
was en dat zij op het huis paste. Die middag was ze
een beetje aan het rommelen boven op zolder. Ze gaf
aan dat haar broer nooit op zolder kwam en dus de
kat nooit heeft kunnen horen. Wij denken dat ze zich in
leven heeft kunnen houden, doordat er in de bergruimte een soort van folie op de vloer lag, waar de
urine op bleef liggen. Die urine heeft ze opgedronken.
Een kat kan best een tijd zonder eten, maar vocht is
essentieel om in leven te kunnen blijven. De kat heeft
één leven van de 9 verspeeld.
De kat is later op de dag opgehaald door een dolgelukkige eigenaar.

KAT ZIT KLEM IN AFVOER
08-11-2020: Uitdam, Euro Parcs

H

alverwege de middag komt er een melding
binnen vanuit het park. Er zit een kat klem
met kopje in een regenpijpafvoer. Personeel is al
geruime tijd bezig om de kat te bevrijden, maar
helaas lukt het ze niet.
Als wij ter plaatse aangekomen zijn bekijken en
vooral bevoelen we de situatie. Normaal gesproken
is het mogelijk om het dier met 1 oor terug te duwen,
waarna het zichzelf kan bevrijden. In dit geval is dat
niet zo. De kat was in een opslagcontainer geslopen.
In de bodem zit een afvoerput die zo’n 10 cm boven
de aarde uitkomt. De kat dacht via het gat naar
buiten te kunnen en stak zijn kop erdoor waarna
het klem kwam te zitten. Vanaf de buitenkant van
de container konden wij niet veilig genoeg de kat
terugduwen zonder zelf gebeten te worden (de kat is
bovendien een wilde zwerfkat).
Uiteindelijk hebben wij de brandweer om assistentie
gevraagd. Na het nodige gereedschap te hebben
gehanteerd en wat knipwerk kwam het dier gelukkig
ongedeerd los. Na een kleine controle werd besloten
de kat direct de vrijheid terug te geven, waarna het er
als een speer vandoor ging.
Met dank aan de brandweer die ons wederom
terzijde heeft gestaan.
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PAPEGAAIEN KUNNEN OOK
GECHIPT WORDEN
Waarom zou u uw papegaai laten chippen?!
Hieronder leest u twee voorbeelden van het belang daarvan.
CITROENKUIFKAKETOE

Er wordt een Citroenkuifkaketoe gezien en uiteindelijk
gevangen door bewoners aan de Broekermeerdijk in
Broek in Waterland. Een van onze medewerkers gaat
de vogel ophalen en zal het in onze meldpost controleren op aanwezigheid van een identificatiechip en
voetring. Helaas géén chip en via de ring komen wij
ook niet bij een eigenaar terecht.
Na 90 dagen meldt de eigenaar zich en pas na het
tonen van eigendom,- en Citespapieren, kan hij de
Kaketoe weer in zijn bezit krijgen.

BLAUWVOORHOOFDAMAZONE

Vogels kunnen behoorlijk ver van huis
afdwalen en zelfs in een andere regio
terechtkomen. Een chip is juist zo belangrijk
om uw dure, geliefde vogel weer terug
te krijgen als deze aangetroffen wordt.

ZIT U ER AAN TE DENKEN UW
PAPEGAAI TE LATEN CHIPPEN?

Wij raden u aan dat bij een gespecialiseerd
vogelarts te laten doen. Zij hebben daar veel
ervaring mee, zij kijken uw vogel meteen voor u
na en zorgen dat de chip geregistreerd wordt in
een landelijke databank.

En dan wordt er een amazonepapegaai binnengebracht. Ook deze vogel wordt gecontroleerd op
aanwezigheid van een identificatiechip en op een
voetring. Ook nu géén chip en ook nu geen geregistreerde ringcode. De vogel verblijft ook nu weken bij
ons in de meldpost tot groot vermaak van onze eigen
gaaien liefhebber natuurlijk. Uiteindelijk na 3 weken
meldt de eigenaar zich en mag hij, nadat hij met veel
moeite aan een eigendomsbewijs is gekomen en
heeft laten zien aan ons, zijn vogel komen halen.

VOORWERPEN DIE AANGEZIEN
WORDEN VOOR DIEREN

E

ens in de zoveel tijd krijgen wij een
melding van een overleden, gewond of
zwerfdier langs de A en N wegen. Daar gaan
we natuurlijk zo snel mogelijk op af.
Bij aankomst blijkt het dan om een voorwerp/
object te gaan, dat men aanziet voor een
dier. Dit zijn voorwerpen zoals een wollen trui,
handdoek, plasticzak, autodeken, handschoen,
enz.
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Als wij veilig kunnen stoppen (met onze eigen
veiligheid in gedachten) proberen wij altijd het
voorwerp/object weg te halen, zodat er niet
meerdere meldingen over kunnen komen.

Wij staan voor het leveren van kwaliteit en
klanttevredenheid voor zowel de zakelijke als
particulieren markt. Stucwerk is de manier om
uw wanden en plafonds af te werken.
Wij hebben ons gespecialiseerd in de laatste
trends op het gebied van decoratief stucwerk
zoals: Beton Cire, BEAL Mortex, Frescolori,
Betonlook, Arte Velluto, sierpleisters etc.
Wij staan voor u klaar, om samen met u uw
project tot een succes te maken.

BEAL Mortex is een decoratieve pleister op cementbasis die uitermate geschikt is voor
badkamers, vloeren, aanrechtbladen, keuken en wanden. Deze pleister is 100% waterdicht, keihard, schrobvast en heeft daarbij vele mogelijkheden qua kleur en uitstraling.
Stucadoorsbedrijf Jan Dark heeft voor ieder huis de juiste oplossing. Van strak
plafond tot een betonlook vloer, van sierlijsten tot sierpleister. Wij leveren het
allemaal. Vraag vrijblijvend naar onze mogelijkheden.

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

Hondenopvang • Hondenuitlaatservice • Vakantie- / nachtopvang • Gegedragstherapie

Oostdijk 22
1461 DR Zuidoostbeemster
tel. 06-15191569
hondenbus@outlook.com

www.hondenbus.com
Bent u op zoek naar een betrouwbare Hondenuitlaatservice en dagopvang voor uw pup of hond. Bij ons kunnen zij heerlijk
spelen, luieren en natuurlijk wordt er ook veel geknuffeld. Op ons omheind speelterrein met zandplaats, speeltoestellen en
verwarmde binnenplaats, vermaakt uw hond zich uren in de roedel. Bij onze uitlaatservice, laten wij uw hond minimaal 2 uur uit
op ons omheinde terrein. De pups houden wij nauwlettend in de gaten en krijgen voldoende rust en voeding.
Wanneer nodig kan uw hond na afloop afgespoeld worden.
Tevens kunt u mailen voor het inplannen voor een proefdag bij ons
met uw hond. Voor gedragstherapie zoveel mogelijk informatie mee
sturen via de mail, wij maken daarvoor gepaste tijd vrij.
De Hondenbus is een gecertificeerde, professionele en betrouwbare
Hondenuitlaatservice (HUS). Naast honden-dagopvang verzorgen wij
ook nachtopvang in huiselijke kring en gedragstherapie.
Ons KIVO hondenvoer is een eerlijke voeding die het dichtstbij de
natuur staat van uw trouwe viervoeter.

Kivo Hondenvoer
Vers vlees en brokken
Wij zijn het verkooppunt van Waterland

ma t/m vr: 07 - 18u.

Ook camping
De Paardenhemel
steunt
Dierenambulance
Waterland

AUTO

VERHUUR

50 jaar

Autoverhuur Bert Jonk al meer dan
uw autoverhuurder in de regio:
• Hoorn • Purmerend • Oude Meer •

• Personenauto’s • Bestelwagens • Koelwagens •
Einsteinstraat 11 • Purmerend • Tel. 0299 423 852

www.bertjonk.nl

