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VOORWOORD
Door Pim Langereis

Lieve mensen, ik wens u allen een hele fijne vakantie toe.
Ik hoop voor de achter blijvende dieren dat zij op een goede en betrouwbare
verzorging kunnen en mogen rekenen, of zij nu in een pension of thuis verblijven.
Breng de verzorger op de hoogte welke dierenarts u heeft en bij vermissing,
ziekte en/of overlijden van uw dier de dierenambulance gebeld kan worden.

GEDUMPTE KITTENS
13-06-2015 Purmerend, Beusebos

Z

aterdag ochtend werd er een zwart kitten
met blauw bandje bij ons binnen gebracht,
deze was in het Beusebos gedumpt.
De zelfde middag werd er door de dierenpolitie
een nestje kittens bij ons gebracht. Deze waren ook
gedumpt. 2 kittens waren zwak en zagen er niet goed
uit, maar met verzorging en veel liefde zijn zij er weer
helemaal boven op gekomen. RTV Noordholland
kwam in de middag langs om de gevonden kittens te
filmen.

instantie waren de diertjes angstig en stil.
Dankzij de liefdevolle verzorging en het regelmatig
knuffelen zijn zij weer lekker aan het ravotten met
elkaar. De verzorging is door het Dieren Opvang
Centrum DOC in Purmerend overgenomen.
Indien u een kitten wilt adopteren, neemt u dan
contact op met de opvang.

Op dezelfde plek als waar zaterdag het zwarte kitten
met blauw bandje was gevonden, werden zondagavond laat door voorbijgangers nog twee kittens
aangetroffen.
Een grijs/witte en een zwarte. Beide diertjes moeten
haast wel een broertje en zusje zijn van het katertje
dat zaterdag bij ons binnen gebracht werd. In eerste
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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.

WAT KUNT U DOEN ALS UW
HUISDIER VERMIST IS?
HET FORMULIER ”UW DIER VERMIST”
INVULLEN OP ONZE WEBSITE.
WWW.DIERENAMBULANCE-PURMEREND.NL
Zieke, gewonde, zwervende en overleden huisdieren waarvan de eigenaar niet bekend
is
 worden bij ons op de website geplaatst (onder het kopje: Gevonden dieren)
Indien uw hond vermist wordt is het verstandig om zo snel mogelijk telefonisch
contact met ons op te nemen : 0299-432338

ZIE OOK:

www.amivedi.nl
www.dierenopvangcentrumwaterland.dierenbescherming.

DIERENARTSEN REGIO WATERLAND
•


•


•


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

•


•

•

•


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

SLAKKENTIJD
V

eel mensen hebben er een hekel aan als slakken door de tuin en over de weg kruipen.
Het zijn vieze glibberige beesten en laten ook nog eens een slijmspoor na. Maar wist
u dat slakken opruimers in de natuur zijn. Bijna alles wat zij tegenkomen zullen zij op eten.
Heeft u al die soorten in uw tuin wel eens van dichtbij bekeken en/of gefotografeerd?

Natuurlijke vijanden
Egels, vogels en spitsmuizen lusten graag slakken. Je
lokt deze natuurlijke vijanden van slakken naar je tuin
door ze een schuilplaats te bieden onder struiken of
stapels takken. Ook padden en kikkers vinden een
slak een lekker maaltje.
Er zijn een aantal planten waar de slak niet van
houdt. Knoflook bij voorbeeld, daar hebben zij echt
een hekel aan. Op internet http://www.milieucentraal.
nl is nog veel meer te vinden over het diervriendelijk
bestrijden van slakken.
Grote tuinschoonmaak
Met aaltjes kun je naaktslakken milieuvriendelijk om
het leven brengen. Giet de ultrakleine wormpjes uit op
plekken met veel slakken; de aaltjes zoeken zelf de
naaktslakken in de bodem op en infecteren ze met
een (alleen voor hen) dodelijke bacterie. Elke lente
een grote tuinschoonmaak organiseren helpt ook.
Door de grond te bewerken maak je overwinterende
slakken en hun eieren kapot. Zo kun je de slakkenpopulatie flink terugdringen.
Houd slakken op afstand
Je voorkomt dat de slijmerige diertjes jouw tuin
opzoeken als je planten kiest die goed bestand zijn
tegen slakken. Voorbeelden zijn akelei, goudsbloem,
anjer, geranium, viooltjes en varens. Ook Oost-Indische kers en kruiden als salie, tijm en knoflook houden
slakken op een afstand.

RECLAME SPANDOEK VOOR KRAAM
DIERENAMBULANCE PURMEREND E.O.
Gesponsord door:
Ontwerp:
Ingeborg Oudejans
Oudejans Graphic Solutions
Graft
06-41944046
Uitvoering:
Marco van Ammers
Fotografie & Design
Graft
info@marcovanammersfotografie.nl
www.marcovanammersfotografie.nl
Onze hartelijke dank hiervoor!

Oudejans Graphic Solutions
Voor al uw soorten drukwerk!
Van ontwerp tot eindproduct

06 41944046
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WERKZAAMHEDEN
DIERENAMBULANCE WATERLAND
U heeft vast wel eens onze ambulance zien rijden en bij u zelf gedacht: “wat doen die eigenlijk?”

S

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

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

EXTRA BEVOEGDHEDEN:
•
•
•

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

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

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

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

Purmer
Purmerend
Purmerland
Schardam
Uitdam
Volendam
Warder
Watergang
Zuiderwoude

FORTFAIR

14-6-2015 Beemster

V

andaag was het vroeg opstaan want
we staan met de kraam bij fortfair. We
staan daar de hele dag om wat spulletjes
te verkopen en om de bezoekers wat te
vertellen over wat wij allemaal doen.
Het was een hele leuke dag met veel leuke
kraampjes en leuk entertainment. Het weer
was iets minder maar dat haalde de gezelligheid zeker niet weg.
Dit jaar konden ook weer leuke prijsjes
gewonnen worden door lootjes te kopen.
De opbrengst van de lootjes is verdeeld
tussen 2 goede doelen. Kunst zonder label
en de dierenambulance. Dit jaar kregen wij
een mooi bedrag van €750,- waar wij heel
blij mee zijn want we hadden weer nieuwe
kleding nodig voor de vrijwilligers en dat
gaat met dit bedrag zeker lukken. Bedankt!
Vrijwilliger Michelle

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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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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STICHTING
DIERENOPVANG LACONIAS

D

eze opvang ligt in het meest zuidelijke puntje
van Griekenland. De broers Stefan en Yannis
en hun vrijwilligers zijn dag en nacht bezig om
zieke, gewonde, verwaarloosde zwerfdieren te
helpen. Wij leerde vorig jaar Stefan en Yannis
kennen door een assistent van ons. De broers
zijn van Griekse afkomst en trokken zich het lot
aan van verwaarloosde dieren in hun land.

De honden vangkooi is erg belangrijk omdat zij vaak
dagen lang bezig zijn om een hond te vangen die
zwaar gewond is en zich niet laat pakken.
Wat zullen zij daar blij mee zijn. Wij hebben dit met
plezier geregeld voor Stefan en Yannis en alle vrijwilligers.

Dierenambulance Purmerend heeft er voor kunnen
zorgen dat zij licht op zonne energie gesponsord
hebben gekregen en dat er door leerlingen van SG.
De Triade in Edam een honden vangkooi in de maak
is en die hoogst waarschijnlijk na de zomervakantie af
zal zijn. De leerlingen waren erg enthousiast en gingen
gelijk aan de slag.

Lightwell B.V.
Amsterdam
Sponsoring van 5 Led lampen op zonne energie

Met dank aan:

Leerllingen van de SG. Triade in Edam
Bouwproject Honden vangkooi
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NALATEN AAN DE STICHTING
DIERENAMBULANCE WATERLAND

H

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

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

ZWERFVUIL IN SLOTEN EN OP DE OEVERS
12-04-2015 Purmerend, Weidevenne Saarland
De dierenambulance werd vandaag gewezen
op een bebloede zwaan die op haar nest ligt. Bij
aankomst blijkt het gelukkig met de zwaan mee
te vallen. Wij laten haar dan ook rustig op haar
eieren zitten.
Wat ons meer zorgen baat is de grote hoeveelheden menselijk afval dat wij in de directe
omgeving van het nest zien. Niet alleen de zwaan
heeft op deze plek haar nest maar ook een stel
meerkoeten hebben daar hun nestje gebouwd en
zitten inmiddels op eieren.
Wij gaan er al van uit dat we zeer binnenkort de
dieren moeten gaan bevrijden van plastick en/
of ander vuil waarin zij of de jongen verstrikt zijn
geraakt.
Wij vragen ons steeds weer af: waarom nemen de
mensen het vuil niet gewoon mee naar huis om
het daar weg te gooien? Waarom moet die troep
altijd in de natuur terecht komen?!

GOED VOORBEELD DOET
GOED VOLGEN (HOPEN WIJ)

16-04-2015.
Naar aanleiding van ons stukje over zwerfvuil in de
sloten en op de oevers nam de Gemeente Purmerend contact op met de dierenambulance.
Het lag al in de planning om weer zwerfvuil
te verwijderen. Aangezien er een zwaan en
meerkoet hun nest op die plek hadden gemaakt,
was dat een probleem. Gezamelijk besloten wij
dat het verstandig was om toch aan de gang te
gaan. De mannen van de gemeente namen het
vuil voor hun rekening en wij van de dierenambulance bewaakten het welzijn van de dieren. Ook
stonden wij paraat om de eventueel aanvallende
partner van de zwaan op gepaste afstand te
houden.
Een stuk hard plastic, een plastic zak en een blikje
dat op en vlak naast het nest lagen, namen wij
voor onze rekening.
Na zo'n twintig minuten van schoonmaak zag de
sloot er weer keurig uit. De zwaan is niet van haar
nest geweest. De meerkoet die wat meer onder
de indruk was kwam binnen enkele minuten weer
op haar eitjes zitten. De rust was snel weergekeerd.
Met dank aan de (stoere) medewerkers van de
gemeente. Nu maar hopen dat de omwonenden
het voorbeeld zullen volgen en hun troep netjes
zullen opruimen daar waar het echt hoort namelijk
in de vuilcontainer!!!
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EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal,
Ik zal me even voorstellen, ik ben Olga Root en kom
uit Edam. Sinds een poosje ben ik vrijwilligster op
de maandag bij de dierenambulance. Iets waar ik
eigenlijk ben ingerold en stiekem ook altijd van heb
gedroomd.
Zelf heb ik al bijna 3 jaar een FB site, HELP IK ZOEK
MIJN HUISDIER regio 0299. Zo kwam ik in contact met
Mandy Molenaar die bij de dierenambulance werkt.
Ze berichte me dat ze een vrijwilliger zochten. Ik wist
niet hoe snel ik moest reageren, mocht op gesprek
komen en kon gelijk beginnen.

Eén van de eerste dagen dat ik er werkte had ik
ineens een uil in mijn handen, tja dat gebeurt me ook
niet elke dag. Wat een prachtig dier is dat en dan
wil ik er ook alles over weten. Ik zal in de toekomst
nog veel meer dingen mee gaan maken, mooie en
verdrietige dingen. Maar dat het dankbaar werk is
weet ik nu dus zelf! Het is een warm nest waar ik in
terecht ben gekomen bij Pim, Saskia, Mandy en de
rest van de vrijwilligers.
Olga

Geen maandag is het zelfde en dat maakt t zo leuk
om te doen. Ik leer er ontzettend veel en wil nog veel
meer van ze leren. Wanneer er een kat is aangereden en overlijd wordt daar met veel respect mee
omgegaan. De kat wordt netjes gewassen en geföhnd
en ligt er keurig bij in een ingerichte afscheidskamer.
Voor de baasjes is dat zo fijn dat hun kat er mooi bij
ligt zodat ze afscheid kunnen nemen. Dat is dan zeer
dankbaar werk, dat geeft voeldoening vind ik.
Als er pulletjes worden gebracht ben ik net een
mama eend en loop dan het liefst de hele dag met ‘t
beestje in m’n armen. Maar dat geld voor alle dieren
die we opvangen op de meldpost. Even kroelen en
aandacht geven, dat hebben ze nodig.

OPENDAGEN &
EVENEMENTEN 2015
De dierenambulance is dit jaar weer een aantal keer uitgenodigd om op o.a.
opendagen, evenementen te komen staan en een jubileum bij te wonen.
22-03-2015
14-05-2015
30-05-2015
14-06-2015
14-06-2015
10-09-2015

JT Bioscoop Purmerend, Shaun het schaap
Opendag Ponyclub Zuidoostbeemster
Opendag Jumper Purmerend
AKC Waterland 40 jarig bestaan
Beemster Fortfair
Harddraverij Purmerend

Met dank aan alle vrijwilligers die deze dagen aanwezig waren!
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INGEZONDEN STUKKEN
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KONIJNEN, DIER VAN DE REKENING

B

innen een half jaar tijd zijn bij de
meldpost van de dierenambulance
zeker 25 gevonden konijnen aangemeld.
Het merendeel is niet door een eigenaar als
vermist opgegeven, laat staan opgehaald.

Een aantal dieren zijn bij de vinder gebleven. De
meeste konijnen zijn rechtstreeks of via de dierenambulance naar het Dieren Opvang Centrum gebracht.
Maar de dieren waren niet allemaal even gezond.
Sommige waren ziek of gewond en moesten door
een dierenarts behandeld of ingeslapen worden.
En enkele werden overleden door een aanrijding of
bijtincident aangetroffen.
Er is een adres bekend waar de dierenpolitie en de
inspecteur van de dierenbescherming al meerdere
keren geweest is. De tuin is niet goed genoeg
afgeschermd waar door er telkens weer konijnen

ontsnappen en overlast veroorzaken op o.a. de
openbare weg. Maar ook buren hebben soms overlast
en schade door loslopende konijnen.
Hoe leuk een konijn ook is, hij of zij vreet wel de dure
beplanting in de buurt op. Ook kan een konijn flinke
holen graven in de grond.
Mocht u een konijn hebben en deze toch lekker willen
laten rennen in uw (eigen) tuin, zorg er dan eerst voor
dat uw tijd en de afrastering konijnproef is. U zou in de
aarde en/of grasveld gaas kunnen leggen. Het konijn
heeft dan geen mogelijkheid om diep te graven.
Bedenk wel, het is uw huisdier. U bent en blijft daar
verantwoordelijk voor. Alle onkosten zullen ten alle
tijden op de eigenaar verhaald kunnen worden indien
het konijn hoe dan ook op de openbare weg terecht
is gekomen.

SPECTACULAIRE REDDING
VAN EEN HOND

07-05-2015 Purmerend, Jaagweg/ Noord Hollands Kanaal

N

adat een hond van het ras Gordon Setter de
bene had genomen tijdens het uitlaten heeft
Sem heel wat te weeg gebracht. Sem had blijkbaar
schoon genoeg van een suffe wandeling met zijn
baas, hij wilde misschien wel meer spanning.
Sem nam de benen richting de jaagweg, waar hij
gevaarlijk van links naar rechts tussen het verkeer door
rende. Politie en andere weggebruikers zaten inmiddels achter de hond aan om hem te vangen maar
Sem dacht daar duidelijk anders over. Een buschauffeur (overigens groot dierenvriend) zag het tafereeltje,
bedacht zich geen moment en zette zijn bus dwars
over de rijbaan. Het hield Sem beslist niet tegen, die
dook onder de bus door.

Nadat de hond en de agent uit het Kanaal waren
gehesen, werd de hond in afwachting van de dierenambulance (die al onderweg was) in de politiebus
genomen. De agent werd door zijn collega’s snel naar
het bureau gebracht om op te warmen en om een
schoon en droog uniform aan te trekken.
En de eigenaren, die waren erg geschrokken van het
hele verhaal toen zij Sem bij de dierenambulance
kwamen ophalen.

De achtervolging bleef door gaan en Sem werd zo
angstig dat hij pardoes het Noord Hollands Kanaal
in sprong. Een agent bedacht zich geen moment
en sprong de hond achterna het kanaal in. Op het
moment dat hij Sem bij de halsband te pakken had
en hem naar de kant wilde halen begon Sem zich
hevig te verzetten door van zich af te bijten. Een
plezierjacht dat op dat moment aan kwam varen
schoot de agent te hulp. De schippersvrouw gooide
een touw met reddingsboei richting de agent. Deze
kon het touw door de halsband van Sem knopen. En
zo kon de agent met Sem terug zwemmen naar de
kant van de Jaagweg waar zijn collega’s hem op
stonden te wachten.
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GROTE BRAND
20-04-2015: 00:30 uur Purmerend, Peperstraat
Dierenambulance wordt pas om 01:40 uur opgeroepen.

D

e hulpdiensten kregen rond half 1 de melding
van brand. De brand werd groter, heftiger
en breidde zich steeds verder uit. Huizen in de
omgeving werden ontruimd en zeker 65 mensen
werden tijdelijk opgevangen in een café.
Aangezien wij niet op de hoogte van de brand waren,
lagen wij nietsvermoedend te slapen. 01:40 uur: De
dierenambulance werd om assistentie gevraagd voor
een kat die wat te veel rook binnen had gekregen bij
een woningbrand. Zo kwam de melding bij de dierenambulance binnen.
Op het moment dat wij ter plaatse kwamen had een
particulier de kat in zijn armen en bracht het dier tot
in de ambulance, vervolgens hebben wij het dier
extra zuurstof toegediend. Het viel ons op dat de
kat verschroeide snorharen had en over het gehele
lichaam drijfnat was.
Beetje bij beetje kregen wij meer informatie van
bewoners dat het om een zeer grote brand ging en
dat vele woningen ontruimd waren maar dat er nog
meer huisdieren aanwezig moesten zijn. Wij besloten
om standby te blijven om indien nodig direct meer
dieren op te kunnen vangen. Uiteindelijk zijn wij tot
04:00 uur blijven wachten. Terug in de meldpost
gekomen werden we opnieuw richting de brand in de
binnenstad geroepen. Ook dit keer ging het om een
kat die te veel rook ingeademd had. En ook dit keer
zat een particulier met het dier in de armen. Gelukkig
viel het mee met deze poes en kon zij (nadat ook zij
van ons extra zuurstof toegediend gekregen had) met
de eigenaar mee naar een andere woning.
Aangezien er in elk geval
nog een kat vermist werd,
bleven wij opnieuw in de
buurt wachten op dat wat
komen zou. Echter nergens
konden wij ook maar enige
informatie krijgen of het
zinvol was om te blijven.
Heel brutaal is een van
onze medewerkers de
commandowagen van de
veiligheidsregio ingestapt
met de vraag of wij nog
moesten blijven of dat de
dierenambulance weg kon
gaan. Na de korte vergadering zouden wij meer
horen, tevens zouden wij
de lijst van huisdieren
krijgen.
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Helaas, informatie kregen
wij niet, de lijst kregen

wij niet. De dierenambulance is uiteindelijk maar om
06:00 uur naar de meldpost terug gekeerd.
*De volgende middag werden wij door een brandweerman gebeld. Hij vertelde ons dat hij tijdens het
blussen een brandende kat uit een woning naar
buiten zag springen. Door snel reageren kon hij de
vlammen met een straal water doven. Het beeld bleef
op zijn netvliezen staan, hij raakte het maar niet kwijt.
Dankzij deze brandweerman kregen wij de echte
informatie over de kat met verschroeide haren.*
In het belang van de dieren zou het beter zijn als de
dierenambulance net als de reguliere ambulance
direct ter plaatse geroepen wordt bij o.a. woningbranden. Liever voor niets ter plaatse dan zeventig
minuten te laat opgeroepen worden.

MINIVARKEN MISS PIGGY EN
HAAR VERHAAL
Maart/April/Mei 2015 Beemster

B

egin April kregen wij het verzoek om een
biggetje dat ontsnapt was te verdoven.
Het diertje was 15 maart gekocht en mee
naar huis genomen. Direct bij thuiskomst
ontsnapte het diertje van uit de auto en
ging er via de struiken vandoor.

nende en opgetrommelde vrienden van o.a. de
eigenaar. Op ons advies werd er nergens meer
voedsel voor haar neergelegd en zorgden wij voor
extra lekker ruikende lokmiddelen in onze vangkooi.
Dagen, weken gingen voorbij, de big bleef angstig en
uit de buurt van mensen.

De eigenaresse belde ons begin april om te vragen
of wij het met ons geweer konden verdoven.
Aangezien het diertje erg klein was en wij het niet
verantwoord vonden, hebben we aangeboden een
vangkooi te plaatsen. Diezelfde avond nog hebben
wij onze (beroemde) hondenvangkooi geplaatst en
gespannen. 2 dagen later kregen we bericht dat
het diertje (Miss Piggy genaamd) in de kooi was
gevangen en inmiddels weer veilig in haar stal liep.
Amper twee weken later bleek Miss Piggy opnieuw
ontsnapt te zijn. En opnieuw brachten wij een
vangkooi. Deze keer trapte de big niet in ons vangmiddel (varkens zijn zeer intelligente dieren), ze bleef
uit de buurt van de kooi.

Ons geduld begon op te raken, het terrein waar het
dier zich verschanst had was behoorlijk groot.
Het was dan ook niet te doen om het dier naar een
bepaalde hoek toe te drijven om eventueel met de
blaaspijp toch een verdoving geven.

Helaas werd het dier ook meerdere malen door
mensen opgejaagd en zelfs geschopt door omwo-

Toen eindelijk na vijf weken het verlossende telefoontje
kwam dat Miss Piggy gevangen was, hebben wij
haar opgehaald. De eigenaresse had al besloten
om afstand te doen van Miss Piggy, die gewond
geraakt was en door een dierenarts behandeld moest
worden. Van daar uit is zij naar een opvangadres over
gebracht.
Inmiddels gaat het weer goed met het beestje, ze is
niet meer angstig voor mensen. In tegendeel, ze is lief
en aanhankelijk geworden.
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ALLE SNAVELTJES WORDEN GEVULD
Purmerend, juni 2015.

D

e lente en zomermaanden zijn drukker dan
anders.Buiten alle dagelijkse ritten (o.a. ook
gewonde vogels) worden er ook veel jonge vogels
aan de meldpost gebracht, vaak zijn ze alleen
maar uit het nest gevallen en bijna vlieg klaar. Het
advies is dan terug plaatsen, maar in veel gevallen
kan dit niet meer omdat de ouders al vertrokken
zijn. Bescherming en het voeden valt dan weg
voor deze vogels. En dan komen wij in beeld,
Omdat er in Waterland nog steeds geen vogelopvang
is, hebben wij de taak op ons genomen om ook deze
dieren hulp en zorg te bieden. Voor elk vogeltje staat
er een vrijwilliger, hok, badje en voeding klaar!
De vogels worden tijdelijk in onze noodopvang
opgevangen, gevoed en met 10 tallen een aantal
keer per week naar de vogelopvang de Bonte Piet in
Midwoud gebracht.
Wij hebben een
goede samenwerking
met deze opvang,
vogels kunnen altijd
door ons gebracht
worden, informatie en
advies worden aan
elkaar uitgewisseld.
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Vogels die medische behandeld moeten worden en
vogels waar geen herstel meer mogelijk is worden
naar de dierenarts gebracht. Deze taak toen wij al
jaren en dat willen wij ook blijven doen!
Voeding, opvangmateriaal, ontsmettingsmiddelen en
schoonmaakmiddelen moeten er extra aangeschaft
worden, dan zijn we toch blij als mensen iets extra
geven om deze middelen aan te kunnen blijven
schaffen zodat wij de vogels op deze manier kunnen
blijven helpen.

Aantal vogels opgehaald en binnen gebracht van 1
januari tot 1 juli 2015: 423 vogels en 336 watervogels.
51 gemaakte ritten naar vogelopvang de Bonte
Piet met een gemiddelde van 2 ritten per week. De
aantallen, soorten vogels en ritten worden begin van
2016 bekend gemaakt.
Deze vogels behandelen wij met liefde en respect,
hoop dit duidelijk te mogen zijn!
Namens het hele team.

Het brengen van een gewond of jong vogeltje helpt u
ons ook al mee en voer en dergelijke is natuurlijk ook
altijd welkom!
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ZWANENPAAR GEDOOD
HUN 5 JONGEN ZIEN ALLES GEBEUREN
13-06-2015 Weidevenne

H

et zwanenpaar waar al zoveel om te doen was,
is niet meer. In april berichten wij al over dit
zwanenpaar dat hun nest tussen menselijke afval
had gebouwd. Gezamenlijk met medewerkers
van de Gemeente Purmerend zijn we toen bezig
geweest om zo veel mogelijk afval weg te halen.
Ongeveer een week later hebben medewerkers van
de dierenambulance opnieuw grote stukken plastic
en andere rommel weggehaald bij het nest. Op een
gegeven moment lazen wij op de facebookpagina
"Wij Weidevenners" dat de eieren waren uitgekomen
en dat het heel goed ging met de zwanen.
Afgelopen dinsdag ging het bijna mis op de
Jaagweg. Iemand uit de Bloemenbuurt was zo
onverstandig om de volwassen zwanen uit het Noord
Hollands Kanaal te laten komen. De dieren staken de
Jaagweg over om stukjes brood te komen eten. Bij de
Dierenambulance kwam de melding binnen dat één
van beide zwanen was aangereden. Bij aankomst
bleek dat gelukkig niet zo te zijn, "wel waren er twee
auto's op elkaar gebotst". Het hele gezin zwom rustig in
het kanaal aan de Weidevenne kant.

21-06-2015
VOGELOPVANGCENTRUM
DE BONTE PIET
De jonge zwaantjes uit de Weidevenne, die op 13-062015 hun beide ouders verloren door een bijtincident
van honden, maken het goed.
Medewerkers van de dierenambulance gingen
vandaag een aantal vogels naar de vogelopvang
brengen. Zij zijn meteen even gaan kijken hoe het
de vijf weesjes vergaat. Ze verblijven in een ruimte
met nog drie weesjes. Ze kunnen in een kunstmatige
sloot zwemmen, in een bed van hooi/stro slapen en ze
kunnen naar buiten lopen om in het zonnetje te zitten
als zij dat willen. Op ons maakten zij een uitstekende
indruk.
Dit goede nieuws willen wij u allen niet onthouden
aangezien er zo veel reacties waren na het bekend
worden van het verschrikkelijke nieuws van vorig
weekend.

Maar helaas vanmorgen werden de volwassen
zwanen onder de ogen van hun vijf jongen aangevallen en gedood door twee honden. De overleden
zwanen zijn weggehaald. De jongen zijn met behulp
van omstanders gepakt en door de dierenambulance
naar een vogelopvang gebracht.
Of de jongen het gaan redden zonder hun ouders
blijft de vraag. Volgens medewerkers van de vogelopvang is het zeer goed mogelijk dat de jongen van
heimwee naar hun ouders zullen sterven.
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AUTO IN DE ZON KWEEKT
DODELIJKE TEMPERATUREN!
29-06-2015

W

e kunnen niet vaak genoeg waarschuwen!
Komende dagen zal het zeer warm worden.

Laat uw hond niet naast de fiets rennen!
Haal konijnen binnen of zet het hok zo dat er de hele
dag geen zon bij kan komen!
Zet geen vogels in hun kooi buiten!
Maar ook niet voor het raam waar de zon op staat!
Zorg dat uw dieren voldoende drinkwater tot zich
kunnen nemen!
Bij oververhitting: Koel vooral de kop! Dat is de plek
waar de lichaamstemperatuur geregeld word!
Auto in de zon? Temperatuur loopt dodelijk hoog op!
Wij hebben de temperatuur eens opgenomen in een
auto die al uren in de volle zon stond bij een buitentemperatuur van 25 graden Celsius. We namen een
Instant Read Thermometer, geschikt om de temperatuur van vleeswaren en gerechten te meten, en staken
die door het rubber van de afgesloten auto. Binnen
enkele ogenblikken liep de meter op tot ver boven de
65 graden.
Dodelijk voor dieren en kinderen.
Een groot misverstand over koelen, in veel gevallen
horen wij zeggen (vaak door zogenaamde kenners)
voeten en tong koelen is genoeg. Dit is beslist niet
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juist. De hersenen zijn een complex orgaan, het brein
is opgebouwd uit vele tientallen miljarden neuronen
(zenuwcellen). De hersenen besturen en coördineren sensorische systemen, beweging, gedrag en
homeostatische lichaamsfuncties zoals ademhaling,
bloeddruk,en LICHAANMSTEMPERATUUR. Het belangrijkste dat je moet koelen is dus altijd de kop. Vergelijk
het met het heet lopen van bv de auto motor, ook
daar heeft het geen enkele zin om alleen de uitlaat te
koelen.
PAS OP want oververhitting is in veel gevallen
DODELIJK. Laat een hond NOOIT naast de fiets mee
rennen bij hogere buiten temperaturen, het dier zweet
niet zo als de mens, zijn/haar lichaamstemperatuur
loopt dan ook veel eerder op.
Indien wij een melding krijgen over een dier in een
auto, of deze nu wel of niet volledig afgesloten is,
melden wij direct door aan de dierenpolitie. Ook
gaan wij zelf met spoed naar het opgegeven adres
om eerste hulp te bieden aan het dier. Bij oververhitting beginnen de eiwitten in het bloed dik te worden,
het hart moet sneller pompen en de vitale functies
kunnen uitvallen. Langdurig koelen met (het liefst lauw)
water is van levensbelang. Daar naast voorzien wij het
dier van extra zuurstof.

BERNER SENNEN PUP GEVONDEN
17-06-2015 Noordbeemster, Tankstation Kruisoord A7

I

n de vroege ochtend 5:15 uur, zijn er twee
honden aan komen lopen bij het tankstation.
Medewerkers van het station konden één van de
twee vangen en veiligstellen. De andere hond
(mogelijk een Golden Retriever was weggerend).

vertelde dat de honden waarschijnlijk onder het hek
door zijn ontsnapt. Gelukkig zijn allebei de honden
weer veilig thuis.

Een Berner Sennen pup is door de dierenambulance
opgehaald. Ze is wel voorzien van een chip maar
deze staat jammer genoeg niet geregistreerd.
Daardoor konden wij de eigenaar niet vinden. Het is
daarom erg belangrijk dat de chip ook in nationale
databank geregistreerd staat en niet alleen bij de
dierenarts staat geregistreerd zodat als u hond/
kat weg is altijd weer veilig naar huis kan worden
gebracht. Bij ons kunt u ook u huisdier laten chippen
of bij een dierenarts.
De Berner Sennen pup is een lieve en vrolijke hond
en wij wisten zeker dat deze wordt gemist door een
baasje. In de tussen tijd kreeg de pup veel aandacht
en daar genoot zij natuurlijk volop van! Gelukkig
kregen wij aan het einde van de ochtend een belletje
van de eigenaar die zijn pup miste. De eigenaar

BRUINE HOND OP TREINSTATION
04-05-2015 Purmerend, Treinstation Weidevenne

G

eruime tijd heeft deze lieve bruine Finn op
het treinstation staan wachten op zijn baasje/
vrouwtje. Aangezien deze niet kwam heeft de
dierenambulance met moeite en met behulp
van omstanders Finn (die angstig was en van
het perron wilde springen net op het moment
dat er een trein aan kwam) weten te pakken.
Finn heeft een chip maar de eigenaar was op
dat moment niet bereikbaar. Volgens de chip
gegevens zou Finn uit Hilversum komen.

Zaandam en Purmerend op de hoogte moesten
stellen.
Het verhaal van Finn begon direct een eigen leven te
lijden op internet en in de media. Hart van Nederland
is ‘s middags een reportage komen maken, deze
reportage werd uitgezonden door SBS.

Finn is opgehaald door de oppas. Het bleek dat
Finn 03-05-2015 weggelopen was vanuit de Wijdewormer. De oppas had de vermissing opgegeven bij
Dierenambulance Amsterdam. Deze had verzuimd
aan te geven dat ze ook de dierenambulance's van
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HET GEVAAR VAN KIEP/
KANTELRAMEN
22-06-2015 Purmerend

Maandag, eind van de ochtend/begin van de
middag komt er bij de dierenambulance de volgende
melding binnen. Er zit een kat klem in een raam en hij
hangt daar al anderhalf uur. De bewoner is niet thuis
en we hebben geen telefoonnummer van hem.

De volgende dag vernemen wij van de dierenarts
dat de kat het uiteindelijk niet overleefd heeft. Hij is
gestorven aan een bloedprop ten gevolgen van de
afsluiting door de beklemming tussen het raam.

Onze medewerkers spoeden zich naar het opgegeven
adres. De door onze meldkamer ingelichte brandweer is met de hoogwerker ook onderweg. Als wij ter
plaatse komen blijkt het raam op de zolderverdieping
aan de achterzijde van de woning te zijn. De achterzijde van de kat steekt naar buiten, zijn bovenlichaam
hangt naar binnen. Het klagelijke miauwen van het
dier gaat ons door merg en been.
Wij kunnen niet anders dan (geduldig) wachten tot
de hoogwerker van de brandweer ter plaatse is. Wij
manen iedereen aan tot de grootste spoed, willen
we het dier nog kunnen redden. Op het moment
dat het bakje van de hoogwerker vlak bij het raam
hangt, komt de eigenaar thuis. Meteen rennen wij met
de man via de trap mee naar boven en halen met
moeite de klem zittende kat los. Waarna wij het dier
naar de dierenarts brengen.
Kiepraambescherming is te koop via deze link:
http://m.zooplus.nl/shop/katten/kattennet_kattenluik/kiepraambescherming/21717
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