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VOORWOORD
Door Pim Langereis

Oktober, de zomer is weer voorbij en de herfst is
weer begonnen.
Voor de medewerkers van de dierenambulance
was het een bijzonder drukke periode. Vele uiteenlopende meldingen kwamen op ons pad. We
haalden honden uit auto’s wegens over verhitting.
We hebben 4 katten die klem zaten in kiep/kantelramen los moeten halen en naar de dierenarts
gebracht. Helaas zijn al deze katten wegens de
afklemming komen te overlijden.
Vele zieke, verzwakte maar ook hele jonge vogels
zijn via de Dierenambulance naar vogelopvang De
Bonte Piet in Midwoud gebracht. Door de Dierenpolitie in beslag genomen dieren (soms ook buiten

onze regio) werden door ons opgehaald en naar
een opslaghouder vervoerd. Twee in het Purmerbos
gedumpte slangen werden door ons gevangen,
verzorgd en naar een reptielenopvang gebracht.
Al deze extra en vaak tijdrovende meldingen
moesten gedaan worden tussen onze “gewone”
ritten door zo als huisdieren van en naar een
dierenarts vervoeren. Aangereden, overleden
dieren van de weg
halen, schoonmaken en
eigenaren op de hoogte
brengen. Ik ben dan ook
enorm trots op ons team
van vaste medewerkers
en de vrijwilligers die soms
onder grote druk hun werk
met liefde, passie en vooral
met veel geduld doen.

BOUWPROJECT VOOR LEERLINGEN
VAN DE SG. DE TRIADE IN EDAM

EEN HONDEN VANGKOOI
VOOR ZWERFHONDEN
IN GRIEKENLAND.
De leerlingen zijn nog druk bezig en de kooi krijgt al
vorm.
Begin dit jaar heeft Pim Langereis contact gezocht
met de directeur van De Triade met de vraag of zij er
voor open stonden om een honden vangkooi voor
Griekse zwerfhonden te laten maken door leerlingen
van deze school.
Hier werd zeer enthousiast op gereageerd.

STICHTING DIERENOPVANG
LACONIAS
Deze opvang ligt in het meest zuidelijke puntje van
Griekenland. De broers Steven en Yannis en hun vrijwilligers zijn dag en nacht bezig om zieke, gewonde,
verwaarloosde zwerfdieren te helpen.
Wij weten als geen ander hoe moeilijk het is om een
zeer angstige hond te moeten vangen.
Dit zal een enorme verrassing voor de beide boers en
hun vrijwilligers zijn en hun werk veel makkelijker uit
kunnen voeren.
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LEPELAAR IN DE BIJKEUKEN
30-07-2015 Zuidoostbeemster

E

en bijzondere gast in
de bijkeuken van een
bewoner aan de Zuiderweg.
De man belde de dierenambulance omdat hij in zijn achtertuin
een lepelaar zag liggen. Het dier
was zo verzwakt dat de melder
hem gewoon kon oppakken. In
afwachting van onze ambulance
had de man het dier in zijn
bijkeuken geplaatst. Er kon zo
verder niets meer met het dier
gebeuren.
Onze medewerkster zag al snel
dat er iets met de rechter poot
aan de hand was. Bij de dierenarts bleek dat de breuk oud en
ontstoken was, het zou beter zijn
de vogel uit zijn lijden te verlossen
door het in te laten slapen.
Erg jammer want lepelaars zien wij
niet zo heel erg veel in onze regio.

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

ZOETE VERRASSING VOOR DE
DIERENAMBULANCE
23-07-2015 Meldpost Dierenambulance.
Vandaag werden de medewerkers van de Dierenambulance blij verrast. De aanleiding van dit gebaar
was een spoedmelding midden in de nacht voor een
ernstig ziek konijn.
De eigenaren lieten een prachtige taart maken
en brachten het vandaag bij de meldpost van de
dierenambulance.
Kim en Pieter, we hebben er heerlijk van gegeten.
Namens ons hele team, hartelijk dank voor jullie lieve
gebaar.

BAARDAGAAM OP REIS
Juni/jul 2015 Purmerend

O

niets gebeurd was) de baardagaam zomaar de
tuin weer ingewandeld.

Later werd zelfs de tuin en de straat uitgekamd .
Nergens was de baardagaam te bekennen.
En toen, in eens na enkele weken kwam (alsof er

Een dolgelukkige maar o zo verbaasde eigenaar
meldde ons dat de vermissing weer uit ons bestand
gehaald mocht worden.
Inmiddels zit de vakantievierende Remi weer veilig
en warm in zijn terrarium.

p 30 juni verdween de naamloze
baardagaam uit een woning in Purmerend.
De eigenaar zocht in het hele huis en gaf de
vermissing door aan de dierenambulance.
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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

KAT IN BOOM, GEEN PANIEK

Z

eer regelmatig komen er meldingen van “Kat
in de boom” bij de dierenambulance binnen.

Géén paniek, in bijna alle gevallen zal de kat na
verloop van tijd zelfstandig de boom uit komen.
Afhankelijk van de reden waarom de kat de boom in
is geklommen zal het soms uren kunnen duren voor de
kat er uit komt.
Blijf rustig en laat het dier voorlopig alleen. In bijna
alle gevallen zal u na verloop van tijd zien dat de kat
vanzelf achteruit naar beneden komt. Tenzij de kat
echt klem zit in bv de V van twee takken, bij nachtvorst
en extreme warmte is het uiteraard noodzakelijk
deskundige hulp in te roepen. In dat soort gevallen zal
zowel de Dierenambulance als de Brandweer met de
hoogwerker ter plaatse komen.

FELIX NA ANDERHALF JAAR WEER THUIS
14-07-2015 Volendam

J

an Platstraat, een zwart/witte kat loopt al vanaf
april angstig rond en word door meerdere
mensen continu weg gejaagd. Na overleg met
ons probeert de melder het vertrouwen van de
kat te winnen. Uiteindelijk lukte het op 14 juli om
de kat in de hal van de woning op te sluiten.
Medewerkers van de dierenambulance gaan er op
af, scannen de kat en ontdekken tot hun vreugd een
chip. Al snel blijkt dat de kater Felix heet en als vermist
in de databank vermeld staat.
Er wordt contact opgenomen met de eigenaren. Deze
reageren blij, dolgelukkig eigenlijk en beginnen te
huilen van blijdschap en ongeloof. Wat blijkt, Felix is al
vanaf januari 2014 van huis. Onze mensen brengen
Felix naar huis aan de Meergracht in Volendam. Zowel
Felix als onze medewerkers worden warm onthaald.
Ook nu blijkt weer hoe belangrijk een chip en uiteraard de registratie van het dier is. Zonder chip en/of
registratie is het vrijwel onmogelijk een vermist dier met
de eigenaar te herenigen.
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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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NIEUWE HONDEN VANGKOOI
VOOR DIERENAMBULANCE
Wij willen Agouti Design enorm danken voor het mooie resultaat
07-08-2015 Purmerend

M

ede dankzij een gift van Groen
Bevestigingsmaterialen BV heeft de
dierenambulance een nieuwe vangkooi op
bestelling bij Agouti Design kunnen laten maken.
De oude honden vangkooi heeft zijn diensjaren
erop zitten en is door heel Nederland geweest.

SUCCES VERHALEN
2005:

De allereerste kooi hebben wij speciaal laten maken
voor een zeer angstige zwerfhond op Marken.
De hond was op geen enkele manier te benaderen
en wist bij elke vangactie met o.a. het verdoofgeweer
te ontkomen.
Uiteindelijk 10 maanden later is hij gevangen met de
kooi. De vele littekens van mishandeling waren zichtbaar en had al het vertrouwen in de mens verloren.
Enkele maanden nadat wij Marco hadden gevangen,
werd de kooi in het Gaasperpark gebruikt om Amy de
Duitse Witte Herder te vangen. Amy was 5 jaar daar
voor aangereden en in verwarde toestand de bosjes
langs de metro in gevlucht. Als wij Amy niet in deze
vangkooi hadden gevangen en meegenomen naar
Purmerend, zou zij afgeschoten worden.
Beide honden hebben een traumatische ervaring
gehad, maar door veel geduld en liefde te geven
hebben wij ze toch het vertrouwen in de mens terug
kunnen geven.
Marco heeft nog 5 fijne jaren bij de dierenambulance
gehad en Amy is met een vrijwilligster mee naar
huis gegaan. Beide honden zijn uiteindelijk door
ouderdom overleden.

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.

11

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

RAAF MET DRAAD
13-07-2015 Zuidoostbeemster Zuiderpad

O

p weg naar een melding waar een
vogel vast zat in een net.

Eenmaal aangekomen liepen we door een prachtige
tuin met bomen waarin kersen groeide, een walhalla
voor vogels dus. De bewoners liepen met ons mee en
uiteindelijk zagen we de vogel in het net. Zijn pootje
helemaal in het net gedraaid. Hij kon onmogelijk los
komen. Eén van ons hield de vogel vast en de ander
probeerde zo voorzichtig mogelijk het net stuk te
knippen zonder de teentjes van de raaf te bescha-

digen. Omdat deze raaf zijn snaveltje wel klaar had
staan gaven we hem maar ons gereedschap.
De schaar, zo hield ie zijn snavel eventjes!
Eenmaal los van het net werd de vogel gecontroleerd
maar zag er prima uit. In de lucht en vloog zo weg
zonder schaar uiteraard!

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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EEN VOGEL IN DE OPENHAARD
10-07-2015 Purmerend Weidevenne

E

en openhaard is om een heerlijk vuurtje
in huis te stoken. Maar soms beland
er via de afvoerpijp een vogel in.

Op die manier kan u voorkopen dat vogels op de pijp
gaan nestelen met het risico dat zowel het nest als de
vogel naar beneden zakken.

Zo gebeurde dat ook bij bewoners aan de Mauritius
in de Weidevenne. Aangezien zij het zelf niet aan
durven om de vogel te pakken, bellen zij de dierenambulance.
Door een eerdere ervaring met een vogel in de
haard, plaatsten zij een laken voor de haard. De
vogel blijft daar door rustiger en het risico van
ontsnappen tijdens de vangactie is vele malen kleiner.
Onze mensen doen de rest. Een van ons kruipt achter
het laken, de ander bediend het raam van de haard.
Voorzichtig pakken we het dier en brengen het naar
buiten om hem zijn vrijheid terug te geven.
Belangrijk: zorg dat uw schoorsteen jaarlijks gecontroleerd word en zorg er voor dat er een hoedje en
kippengaas rond en boven de afvoerpijp geplaatst
wordt.

15

E

EGELS IN HET NAJAAR
EN WINTER

r bestaan ongeveer 15 verschillende soorten egels. De egel die bij ons voorkomt is de Europese.
Met ‘de egel’ wordt doorgaans deze soort bedoeld. Egels leven bij voorkeur in halfopen
landschappen, soms ook in de buurt van mensen. Tuinen kunnen een geschikte leefomgeving
voor egels vormen, maar het moet wel toegankelijk zijn dus geen hindernissen die een egel niet
kan nemen, zoals muren, hekken, sloten of dergelijke. Zijn er dergelijke hindernissen, dan is een
doorgang of bruggetje al voldoende voor de egel. Egels zijn namelijk vindingrijk en kunnen goed
klimmen en zijn uiterst lenig. Een tuin waarin egels welkom zijn, moet een rijke natuurlijke afwisseling
hebben en geen plaats voor bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte. Het blijkt dat
met slakkenkorrels vergiftigde slakken een ernstige ziektebron of zelfs fataal zijn voor egels.
In Nederland is de egel een beschermde diersoort.
Het verkeer vormt echter een groot gevaar. Veel egels
worden het slachtoffer omdat ze zich oprollen als er
een auto nadert. De natuurlijke vijanden van de egel
zijn grote roofvogels, de bunzing en ratten. Daarnaast
worden ze wel gedood door honden en katten.
De egel is overwegend 's nachts actief. De dag
brengen egels door verstopt in een nest van bladeren
of op een andere donkere plek. In de winter houden
ze een winterslaap. In ons land is dat van eind oktober
tot eind maart of begin april. Sommige egels slapen
het hele stuk door, terwijl andere egels in december af
en toe de winterslaap onderbreken.

Egels hebben meestal één worp per jaar, maar als
alle jongen sterven, kan een egel nog een worp in
de nazomer krijgen. Sommige vrouwtjes kunnen tot in
november nog een derde worp krijgen. Het vrouwtje
zal dan haar winterslaap uitstellen. Weinig jongen uit
deze worp zullen echter het eerste jaar halen, aangezien de dieren te weinig tijd hebben om zich voor te
bereiden op de winter.
Een worp bestaat uit gemiddeld drie tot zes (twee tot
tien is mogelijk) kale, dove en blinde jongen van 10
tot 25 gram. De huid is gezwollen. De stekels groeien
enige uren later. Zij zijn dan nog zacht en wit. Na
anderhalve dag verschijnen er bruine stekels met
witte punten; de vacht komt in de tweede week.
Jongen kunnen zich na 11 dagen oprollen.

JONGE EGELS
De meeste jongen worden geboren in juni. De jongen
worden geboren in een nest van gras en bladeren.
Het vrouwtje heeft dit vier tot vijf dagen voor de
worp aangelegd op een verborgen plaats als in
een composthoop, onder een haag, tussen dicht
kreupelhout of tussen een stapel takken. Soms wordt er
gebruikgemaakt van verlaten konijnenholen.
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Jonge egels worden tot een gewicht van 200-250
gram gezoogd. Na 22 dagen verlaten de jongen
voor het eerst het nest, zij lopen dan in een rij achter
moeder aan. Buiten het nest eten zij voor het eerst vast
voedsel. De jongen hebben nu ongeveer drieduizend
bruine stekels, de witte zijn geheel verdwenen. Na
twee maanden worden ze door de moeder verstoten
en zijn ze zelfstandig. De jongen wegen dan 250
gram. Beide geslachten zijn al vroeg geslachtsrijp: na
tien maanden kunnen zij zich voortplanten.

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

BIJVOEREN
Bijvoeren is prima, maar alleen met voedsel dat
verteerbaar en gezond voor egels is. En kleine porties
zijn voldoende
•
•
•
•

Blik en/of droogvoer voor honden of katten
Rauwe havermout
Levende meelwormen/maden
Aas, regenwormen, fruit en plantaardig voedsel

WIST U DAT?
... Egels alleen water mogen drinken géén melk, dit
veroorzaakt diaree met een dodelijke afloop.
... Egels zich niet graag in het water begeven maar
wel goed kunnen zwemmen.
... Egels zelden de leeftijd van 5 jaar bereiken in de
vrije natuur.
... Egels erg nuttige dieren zijn, zij eten vele voor ons
schadelijke insecten en slakken.
... Egels zichzelf bespeekselen op de rug, meestal
in reactie op een indringende geur of smaak,
dient klaarblijkelijk om de reukorganen schoon te
maken.
... Bijna alle egels teken, vlooien maar ook mijten bij
zich dragen en daarmee kunnen leven.

lance overgebracht naar de Bonte Piet in Midwoud.
Daar krijgt de baby egel alle zorg die hij nodig heeft
om uit te groeien tot een mooie
grote egel.

EGEL KALENDER:
Januari :

Winterslaap.

Februari :

Nog steeds winterslaap maar reserves
zijn verbruikt.

Maart :

Sommige egels ontwaken, speciaal in
zachte winters.

April :

Ze worden weer actief, nieuwe reserves
worden opgebouwd.

Mei :

Mannetjes en vrouwtjes zoeken elkaar
op in de paringstijd.

Juni :

Geboorte van de jongen, deze
verblijven voorlopig in t nest.

Juli :

Moeder en jongen verlaten het nest.

Bron: Het praktische egelboek van Michael Lohmann
en St. Vogel en egel opvang “De Bonte Piet” te
Midwoud.

Augustus :

Jongen gaan bij hun moeder weg en
worden zelfstandig.

27-09-15 MIDDENBEEMSTER

September : Te laat geboren egels worden vaak
herfst wezen.

Bij de opvang van de dierenambulance is 27
September de eerste baby egel binnen gebracht.
Dit weesje is door de bewoner bij de dieren ambulance post gebracht nadat de moeder egel
was omgekomen op de land door werkzaamheden.
De kleine baby egel bleef ongedeerd maar zou t
zonder moeder niet overleven. Bij aankomst woog het
egeltje 120 gr en is dus rond de 3 weken oud.
T baby egeltje is na de opvang bij de dierenambu-

Oktober :

Winternesten gemaakt en vetreserves
worden opgebouwd.

November : De meeste egels zijn begonnen aan hun
winterslaap.
December : Winterslaap, soms even wakker om wat
te eten.

17

ADV

VISSEN SNAKKEN NAAR ZUURSTOF
19-09-2015 Purmerend

V

rijdagochtend komt er bij de dierenambulance
een verontrustend telefoontje binnen. Honderden vissen komen aan de wateroppervlakte om
zuurstof te happen. Klinkt niet goed en een collega
gaat er op af. Zij maakt er foto’s en een filmpje van
en stuurt deze direct door naar de Gemeente. Ook
deze onderneemt actie door het Hoog Heemraadschap Hollands Noorderkwartier in te lichten.
De melding krijgen wij via de mail terug gekoppeld
met de mededeling dat er aan gewerkt zal worden.
Als zaterdagavond een andere medewerkster van ons
langs de plek rijd ziet zij dat het wateroppervlak erg
onrustig is en vele meeuwen doen zich te goed aan
inmiddels gestorven vissen. Ook nu worden en foto’s
en filmpje gemaakt. Het heeft er alle schijn van dat
er nog niets gedaan is voor de vissen dus geven wij

de melding (met filmpje en foto’s) voor alle zekerheid
door aan de Dierenpolitie.
Binnen de kortste keren is er iemand van de Dierenpolitie aanwezig en begint te bellen en voert de
druk op bij de verantwoordelijke instanties. Dat het
allemaal erg moeizaam gaat kunnen wij van dichtbij
mee maken. Eindelijk is dan op zondagmiddag de
redding nabij. Er wordt een buis over de weg gelegd
en duizenden liters vers water word van de ene sloot
naar de zuurstofarme sloot gepompt.
Enkele uren later is het probleem geheel opgelost, de
vissen zwemmen weer onder water. De rust is wedergekeerd. Dankzij de vasthoudendheid en vastberadenheid van de Dierenpolitie zijn er honderden vissen
van de verstikkingsdood gered.
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SLANGEN GESPOT IN HET
PURMERBOS
17-07-2015. Purmerend, Purmerbos ingang de Es
Meneer Kroes en zijn dochters wisten niet wat ze
zagen toen zij niets vermoedend een fiets tochtje aan
het maken waren in het Purmerbos. Er lag een lang
wit dun beest op het fietspad dat pijl snel het gras in
gleed.
Gezamenlijk zijn ze gaan kijken en ja het was een
slangetje van ruim een meter lang. Gelijk hebben zij
Staat Bosbeheer gebeld die vervolgens de opdracht
gaf om de dierenambulance in te schakelen om dit
beestje te vangen en in veiligheid te brengen. Bij
aankomst blijkt het mogelijk om een Albino rattenslang
te gaan die niet giftig is maar wel flink kan bijten.
Met de slangenhaak en ton in de aanslag zijn de
medewerkers het veld in gegaan. Door het warme
weer was de slang erg snel en actief en wist steeds
te ontkomen. Uiteindelijk wisten zij toch de slang te
pakken te krijgen die inmiddels flink geïrriteerd was
geraakt. Mogelijk is de slang in het bos gedumpt die
zich maar moet redden met alle gevolgen van dien.
De slang is naar Reptielenopvang Zwanenburg
gebracht.
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08-09-2015. PURMEREND,
PURMERBOS INGANG DE ES.
Tweede witte rattenslang gesignaleerd in het
Purmerbos, deze bleef rustig in een rolletje liggen en
was wat minder actief. Deze was hierdoor makkelijk te
pakken.
Ook deze slang is naar Reptielenopvang Zwanenburg
gebracht.

VRIJWILLIGERS MIDDAG VOOR GROEN
BEVESTIGINGSMATERIALEN IN PURMEREND
Purmerend. 07-08-2015

G

roen Bevestigingsmaterialen in Purmerend valt
onder een groot Duits bedrijf, Norma Group.

Bij Norma vinden zij het belangrijk om 1x per jaar een
halve dag vrijwilligerswerk te doen bij een non-profit
organisatie. Dit jaar kwamen de medewerkers Manon
Snoek en Hetty van Oosterveen bij de dierenambulance Purmerend een middagje meedraaien. De
dames hebben flink gewerkt en hebben zich zelfs als

vrijwilligers aangemeld. Als grote verrassing hadden
zij nog een flinke donatie voor de dierenambulance
€ 250,00. Dit bedrag is een mooie aanvulling voor een
nieuwe hondenvangkooi die begin augustus geleverd
zal worden.
Wij willen Manon, Hetty en dochter Danaé enorm
danken voor hun inzet en Groen Bevestigingsmaterialen BV voor de donatie.

TROUW TOT IN DE DOOD
18-09-2015 Neck Neckerstraat

V

an zwanen is bekend dat zij monogaam zijn
en een partner voor het leven hebben.

Ook zijn zij zeer toegewijd aan hun eieren en later aan de jongen die
geboren zijn. Zwanen zullen het eigen gezin beschermen en indien
nodig verdedigen met hun eigen leven.
Meestal blijft het gezin bij elkaar, ook zien wij dat de ouders de zorg
verdelen tussen de gezonde en de zieke jongen. Het is erg triest om te
zien hoe in dit geval een van de ouders bij de twee overleden jongen is
blijven zwemmen. Pas toen wij beide overleden jonge zwaantjes uit het
water hadden gehaald, verdween de volwassen zwaan richting partner
en andere jongen.
In warme periodes kan er botulisme uitbreken in de wateren waar
eenden en zwanen leven. De dieren krijgen verlamming verschijnselen
en zullen sterven als zij niet tijdig de nodige (medische) zorg krijgen.
Of de jongen zwanen van 18-09 door botulisme of door iets anders
overleden zijn is niet duidelijk geworden.
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KATTEN CAFÉ KOPJES
08-07-2015 Amsterdam

I

n de Marco Polostraat in Adam zit vanaf
22 april een heus katten café!

Je komt binnen en alles wat je ziet draait om katten,
thee potjes, planten potjes etc. Eenmaal binnen
bevind je je in een ingerichte woonkamer met wat
zitjes. Je kan er wat drinken bestellen en een lekker
stukje taart of broodje, alles is biologisch. Terwijl je zit
kun je genieten van de katten die voor je, achter je
en naast je spelen of liggen.
Bij binnenkomst krijg je uiteraard de huisregels te
horen. Er word met zeer veel respect met de katten
omgegaan. Ze liggen in allerlei voor hun gemaakte
hokjes, tunneltjes en huisjes. De katten kunnen zich
ook terug trekken als ze dat zouden willen. Er zijn 8
katten aanwezig en die komen uit een asiel dus die
hebben een heerlijke toekomst daar.
Het idee van dit café komt uit het buiten land en is
door een succesvolle crowdfunding- campagne nu
dus ook vanaf 22 april in Nederland!
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Zoals Lenny Popelies (31) zelf schrijft:
Kopjes is een plek waar je ultra ontspannen en
gelukkig weer de deur uitgaat. Cats, coffee & cake in
een jasje van liefde, wat wil je nog meer! Wil je er ook
heen, reserveer dan wel van te voren!
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