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Einde van een bewogen jaar 
 
Het jaar is omgevlogen. Met vele gebeurtenissen die bij het leven horen en dus ook 
bij de dierenambulance en onze vrijwilligers. 
 
Leed maken we altijd mee, van overleden tot gedumpte dieren. Afgelopen jaar was 
er een flinke stijging aan gedumpte dieren; honden en katten vooral. Crisis, ziekte, of 
welke reden ook, het dier is er de dupe van. Onze regionale opvangcentra raken 
overvol door dit soort gevallen. We komen dus aardig in de knoop voor wat betreft 
goede opvang van deze dieren. 
 
Gelukkig hebben we ook heel mooie dingen meegemaakt. De nieuwe ambulance die 
we begin van het jaar hebben gekregen en een opblaasbare boot die gesponsord is 
door een groep bewoners uit de gemeente Alkmaar. En daarnaast ontzettend veel 
enthousiaste nieuwe vrijwilligers die zich bij ons aangesloten hebben. Zij gaan de 
komende maanden in opleiding om te worden omgetoverd tot volleerde 
ambulanciers. 
 
Ook is er een sponsoractie van de DekaMarkt in Egmond, waarbij klanten een keuze 
kunnen maken uit drie vooraf vastgestelde goede doelen. Dierenambulance Noord-
Kennemerland is door één van onze vrijwilligers opgegeven als goed doel en bij een 
tussentijdse telling op 2 december stonden we op de eerste plaats. J Om deze plek 
te kunnen behouden reden vrijwilligers Anita en Ilonka op 4 december naar Egmond, 
zodat klanten een kijkje in de dierenambulance konden nemen (zie foto). 
 
Klanten krijgen bij speciale actieproducten en andere aankopen zogenoemde 
‘wensmunten’, die zij naar eigen voorkeur aan een goed doel toekennen door de 
munt in een daarvoor bestemde bus te gooien. Iedere supermarkt van DekaMarkt 
heeft haar eigen goede doelen en na 14 december wordt dan ook per winkel het 
winnende doel bekendgemaakt. De winnaar krijgt een cheque van € 1000,- en voor 
de nummers 2 en 3 zijn er cheques van € 750,- en € 500,- Wij hopen uiteraard op de 
cheque met het hoogste bedrag... 
 
Voor nu wens ik jullie allemaal hele fijne kerstdagen en een heel mooi 2014 toe! 
 
Daphne Bakker, Manager Dierenambulance Noord-Kennemerland 
 
 
 

 



 3 

 
Dora de gans  
 
 
Dit gansje is na verschillende pogingen op 
maandag 2 december, in samenwerking met Peter 
van Poelgeest van Duurzaam Fauna Advies (zie 
foto), door ons gevangen. 
 
De dame in kwestie had een lamme vleugel. Ze 
kon zich nog wel redelijk redden, maar het was 
voor haar beter om naar een andere locatie te 
gaan omdat een vogel die niet kan vliegen een 
makkelijk slachtoffer is van verkeer, rovers of 
soortgenoten. 
 
Ter controle is ze langs Dierenkliniek Middenwaard 
gebracht voor een ‘doorkijk-foto’. 

Er waren geen breuken, schothagel of andere mankementen te zien.  
 
Na enkele dagen bijkomen op de vogelopvang, werd ze 4 december 
naar een nieuw woonadres gebracht: Een particulier, die al een 
soortgelijk gansje ‘onder de vleugels’ heeft genomen. Gelukkig voor 
‘Dora’, de naam die vrijwilligers Anita en Ilonka haar op 2 december 
hebben gegeven, krijgt ze een tweede kans. In veel soortgelijke 
gevallen wordt dit soort vogels afgemaakt of een ongelukkig 
slachtoffer. 

 
Maar in samenwerking met Peter van Poelgeest is er voor Dora een oplossing 
gekomen. Bedankt namens Dora! 
 
Daphne 
 
 
 
 
Peter van Poelgeest uit Purmerend begon als actievoerder tegen ‘ganzenruimingen’. In een 
paar jaar tijd raakte hij zo ingevoerd in het aanpakken van dierenoverlast dat hij besloot zelf 
een adviesbureau te beginnen: Duurzaam Fauna Advies. Als professioneel faunabeheerder 
is hij onder andere fauna-adviseur bij de Dierenbescherming in Noord-Holland. Ook maakt hij 
sinds maart 2012 deel uit van de tweemansfractie van de Partij voor de Dieren bij de 
Provinciale Staten. Meer informatie over zijn werk is te vinden 
op www.duurzaamfaunaadvies.nl  
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Het werk van Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland  

Wat doe je als je er je aangereden kat ziet weg strompelen? Hoe reageer je als je 
een zwaan vast ziet zitten in een hek om omheining? Wie bel je als er hond losloopt 
op straat en er geen baasje te bekennen is? Of erger… wat doe je als je een dood 
dier op straat ziet liggen? 

“Dan bel je de dierenambulance, da’s toch logisch?”, riep iedereen aan wie ik dit 
vroeg. Een tijdje geleden, in mijn pre-dierenambulance-tijdperk, zou ik hetzelfde 
hebben geantwoord. Dat is toch het werk van de dierenambulance? Maar zo logisch 
is het niet. 

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland doet veel, heel veel. Ze brengt 
zwervende dieren naar de juiste opvang, zieke of gewonde dieren naar de dierenarts 
en verleent waar nodig eerste hulp. Ze herenigt ongeruste baasjes met hun 
zoekgeraakte dieren, geeft voorlichting op scholen en maakt pathologisch onderzoek 
naar dierenmishandeling mede mogelijk. 

Helaas wordt er in het drukke Nederlandse verkeer regelmatig een dier 
doodgereden. Het kan een vogel zijn, een haas of iemands geliefde huisdier. Het is 
een vreselijke aanblik, dat zal iedereen beamen. De dierenambulance haalt het dode 
dier van straat en registreert het dier. Gaat het om een huisdier? Dan probeert 
Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland de eigenaar te achterhalen, door 
middel van een chip of een opgegeven vermissing. De eigenaar krijgt de 
mogelijkheid om afscheid te nemen van zijn maatje. Dat is niet logisch, dat is 
bijzonder. 

Het werk van de Dierenambulance valt onder de wettelijke taken van gemeenten. 
Taken die gemeenten van de overheid moeten uitvoeren. Stichting Dierenambulance 
Noord-Kennemerland neemt deze taken op zich en voert de wettelijke taken uit voor 
onder andere de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Bergen en Langedijk. 
Dit in ruil voor een subsidie. Een subsidie die in veel gevallen lang niet toereikend is. 
Het geld van donateurs is nodig om het werk dat gedaan moet worden, te kunnen 
blijven doen. Om dieren en baasjes te herenigen, om de straten vrij te houden van 
kadavers en om het dierenwelzijn te verdedigen. 

Vrijwilligers doen het werk. Ze krijgen hiervoor niet betaald. Het redden van de 
dieren, maar ook het ophalen van de kadavers, is zwaar werk dat nooit stopt. Dag en 
nacht staan vrijwilligers klaar en rukken uit als je belt. Ook in het weekend en met 
kerst. Het werk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De vrijwilligers van Stichting 
Dierenambulance Noord-Kennemerland zijn professionals, opgeleid om hun taken 
goed uit te kunnen voeren en gedreven om op te komen voor dieren in nood. 

Zie je ooit een aangereden kat weg strompelen, een zwaan vast zitten in het hek, of 
een hond zonder baas? Bel de dierenambulance, maar bedenk… het is niet logisch. 
Het is heel bijzonder.  

 
Amber 
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‘Het hemd van je lijf’ 
Een interview met Wendy Elout, een gewaardeerde collega bij 
Dierenambulance Noord-Kennemerland. 
 
Het is vrijdag 18 oktober, 10:00 uur. Ik rijd met mijn auto naar 
het huis van Wendy Elout. Het is geen grote reis voor mij, want 

ze woont vlakbij. We zullen samen verder rijden naar Utrecht waar in de jaarbeurs 
een doe-het-zelf-beurs is.  
 
Voor de deur van Huize Elout stapt Wendy in voor de reis naar Utrecht. Als Wendy 
naast me zit, vertelt ze over haar werkgever Praxis en de beurs die we gaan 
bezoeken. Wendy werkt als parttime caissière bij de Praxis in Alkmaar. Ze heeft een 
contract voor 10 uur, maar ze wordt vaak voor meer uren gevraagd.  
 
“Ben je geboren en getogen in Alkmaar?” 
Wendy vertelt dat ze een echte Alkmaarse kaaskop is en 23 jaar geleden geboren 
werd op 5 januari. Ze heeft een broer, Sven, van 27 jaar, en ze had nog een zus 
kunnen hebben die nu 25 zou zijn geweest. Haar ouders zijn gescheiden, maar 
hebben beiden het geluk weer gevonden in een nieuwe relatie. Wendy woont bij haar 
moeder en stiefvader. Samen hebben zij negen jaar geleden nog een zoontje 
gekregen. Vrijgezelle mannen binnen de dierenambulance opgelet: Wendy is nog 
vrijgezel!  
 
“Hoe zou je jouw karakter omschrijven?” 
Wendy vertelt lief, gezellig en behulpzaam te zijn. Ze is erg flexibel en heeft een 
groot hart voor dieren. Wel merkt Wendy dat die eigenschappen ook een valkuil 
hebben. Ze staat namelijk zo vaak voor andere mensen en dieren klaar, dat ze 
zichzelf weleens vergeet. Praten over emotionele dingen doet Wendy liever niet. 
Onderling praten we nog even door over de moeilijke tijd die zij en haar familie 
hebben gehad vanwege het overlijden van haar zus. Ze vertelt veel respect te 
hebben voor haar familie. Mensen die een rottige tijd hebben gehad en daarna de 
draad weer oppakken, vindt Wendy bewonderenswaardig.  
We rijden op de A2 en ik moet even goed opletten dat we de afslag naar de 
jaarbeurs niet voorbij rijden. Als een auto mij nog net voorbij schiet op de afslag, zegt 
Wendy dat ze daar toch zo’n hekel aan heeft, van die “aso automobilisten”. Ook heeft 
ze een grote hekel aan mensen die liegen en bedriegen.  
 
“Wie zou je graag een keer willen zijn, en waar droom je over?” 
Wendy zegt graag zichzelf te willen zijn. Ze vertelt nooit nachtmerries te hebben. 
Leuke dromen heeft ze wel, onder andere over een eigen huisje met een lieve 
partner, met katten en een hond. Uiteraard gaan ook haar twee cavia’s, Queeny en 
Snoepie, mee. Tijdens die dromen mag je haar wakker maken voor het ijs van de 
ijssalon in Heiloo. 
Wendy en ik rijden inmiddels de grote parkeerplaats van de jaarbeurs op en stappen 
uit. Vlak voor de kassa tovert Wendy twee gratis toegangskaarten voor de beurs uit 
haar zak. We lopen de beurs binnen waar het een drukte van belang is. We 
wandelen langs boormachines, spijkers, vijftig soorten behang en tuinmeubelen. Bij 
de buitenhokken voor verschillende diersoorten blijven we wat langer staan. Wendy 
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ziet mooie hokken voor Queeny en Snoepie. Vroeger heeft ze ook vissen, katten en 
konijnen in huis gehad.  
 
“Wat doe je wanneer je niet met dieren bezig bent?” 
Wendy vertelt dat ze dan graag lekker tv kijkt. Haar favoriete programma’s zijn 
GTST, ‘Opsporing verzocht’, ‘Grenzeloos verliefd’, ‘Sabotage’ en iedere week 
verkneukelt ze zich graag, samen met haar vader, om zangprogramma’s en 
talentenjachten. Haar favoriete films zijn ‘XXX’ en de legendarische tranentrekker 
‘Titanic’. Verder luistert Wendy het liefst naar Sky Radio, Slam FM, 100%NL of 538 
en de beste artiest is voor haar Marco Borsato. 
Ook leest Wendy graag magazines. Romans of andere boeken trekken haar niet zo. 
Haar schoolboeken zijn toch echt de laatste boeken die ze gelezen heeft. Kranten en 
het nieuws op Internet leest ze dan weer wel graag. Daarnaast struint ze graag rond 
op Facebook, dierenambulancealkmaar.nl en de site van de Dierenbescherming. 
Ook gaat Wendy graag wandelen met de honden van buren en vrienden. Zwemmen, 
langs het strand wandelen, en –waar ben je anders vrouw voor?!- shoppen zijn 
geliefde bezigheden. Verder houden uit eten gaan, bowlen en andere gezellige 
bezigheden met haar familie, Wendy regelmatig van de straat. 
Onderweg strijken we neer bij een terrasje voor een kop koffie en een broodje. Om in 
deze stijl te blijven, kletsen we over wat Wendy graag eet en drinkt. Pastagerechten, 
gezonde groenten, loempia’s en ijs zijn favoriet, waarbij ze het liefst een glas Crystal 
Clear inschenkt. Als we ons broodje en de koffie op hebben slenteren we langzaam 
verder over de beursvloer.  
 
“Hoe ben je bij de dierenambulance terecht gekomen en welke momenten 
hebben het meeste indruk op je gemaakt?” 
Wendy vertelt dat zij de opleiding tot dierverzorgster aan het Clusius College heeft 
gevolgd. Nadat ze geslaagd was kon ze niet direct aan de slag in de dierenbranche 
en heeft ze ervoor gekozen als vrijwilliger bij de dierenambulance te gaan werken. 
Sinds 19 december 2011 is Wendy onze collega. Voorheen deed ze ook ander 
vrijwilligerswerk bij de dierenbescherming, maar nu alleen nog bij DANK.  
Een heel mooi moment vond Wendy toen ze een melding kreeg van een kat die bij 
een mevrouw in huis was opgenomen, maar niet werd geaccepteerd door de groep 
katten die al bij de mevrouw in huis woonden. Na veel moeite heeft ze de kat samen 
met haar collega weten te vangen en naar de opvang gebracht. De kat heeft na een 
verblijf van een half jaar bij Stichting Zwerfdier gelukkig een nieuw warm thuis 
gevonden.  
Een erg vervelend moment betrof geen dier, maar de techniek die Wendy in de steek 
liet. Ze reed met een haas van Midwoud naar Alkmaar, toen de wagen ineens kuren 
kreeg. Een andere weggebruiker, die naast haar kwam staan, gaf te kennen dat er 
erg veel rook uit de uitlaat van de ambulance kwam. Wendy is direct van de weg 
gegaan en heeft de haas veilig gesteld. Vriendelijke omstanders hebben haar 
geholpen met de auto. De ambulance was er niet best aan toe, maar met het haasje 
is het gelukkig helemaal goed afgelopen.  
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“Wat zou je anders doen als jij het voor het zeggen had bij DANK?” 
Als Wendy het voor het zeggen had, zou ze niets willen veranderen. Ze is tevreden 
zoals het gaat, collega’s zetten zich voor 100 procent in en met zijn allen hebben we 
een mooie organisatie met een mooi doel. Haar boodschap is dan ook dat we trots 
mogen zijn op dierenambulance Noord-Kennemerland en de mooie groep vrijwilligers 
die we hebben.  
 
Wendy en ik hebben ondertussen genoeg tuinsets, gereedschap, verf en behang 
gezien en lopen terug naar de auto. Op de A2 richting Amsterdam en Alkmaar ben ik 
benieuwd wie Wendy de volgende keer in ‘het hemd van het lijf’ zou willen 
ontmoeten. Geeske, een nieuwe collega, is de gelukkige. Tevreden over deze 
gezellige dag en het leuke interview rijden we Alkmaar weer binnen en zet ik Wendy 
voor de deur van haar huis af. Wendy bedankt.       
 
Tot de volgende nieuwsbrief,  
Benno 
 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Wist u dat...  

 
 
 
 
...deze foto is gemaakt van de Abraham in 
ambulance uniform die gemaakt is voor vrijwilliger 
Marius’ 50ste verjaardag? Nog van harte 
gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 

 
 
...Rome op 6 december twee uur lang in rep en roer was door een ontsnapte 
circusolifant? Mia zat al op de snelweg toen de politie haar bij de slurf kon 
vatten. De circusdirecteur werd erbij gehaald om de olifant aan een rotonde op 
te pikken. 
 
...er in Blaricum grote paniek ontstond toen door een blikseminslag een 
eikenboom op een paardenstal viel? Paard Salaubo, een afstammeling van 
Ankie van Grunsvens Salinero, moest door de brandweer worden bevrijd. 
Wonder boven wonder had het paard alleen een wondje boven zijn oog en aan 
zijn linkerbeen.  
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...onze collega’s van Dierenambulance Purmerend de 
afgelopen weken hun handen vol hebben aan het ophalen 
en onderbrengen van kittens en poezen uit een vangkooi 
bij de brandweerkazerne van Den Ilp? Tot nu toe zijn er 
maar liefst 11 kittens en 4 jong volwassen poezen 
gevangen. De dieren zijn sterk vermagerd en gestrest, 
hoewel ook erg tam. Daarom wordt vermoed dat de 
katten gedropt zijn door een eigenaar. Stichting 
Dierenambulance Purmerend heeft de dierenpolitie op de 
hoogte gebracht.  
 
 
 
 
...de zwarte positieflijst van zoogdieren is uitgesteld? Op deze lijst staan 
zoogdieren die niet meer als huisdier gehouden mogen worden. Denk hierbij 
aan dieren als de wasbeer en apen. De lijst zou per 1 januari van kracht 
worden, maar is voorlopig met een halfjaar uitgesteld. Staatssecretaris Sharon 
Dijksma van Economische Zaken wacht nog op een advies over de 
voorwaarden waaronder sommige dieren gehouden moeten worden.   

 
 
 
 
 
 

 
 
...vrijwilligers Benno, Kitty en Mirjam 
namens DANK bij de open dag van 
Dierenkliniek Middenwaard waren?  
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Hondenpenning per 1 januari 2014 verplicht 

De Alkmaarse gemeenteraad heeft besloten de hondenpenning in te voeren. Alle 
honden in de gemeente Alkmaar zijn vanaf 2014 verplicht een hondenpenning te 
dragen. Hun baasjes ontvangen aan het eind van dit jaar een – gratis - penning. 
Het is de bedoeling dat de penning buiten duidelijk zichtbaar aan de halsband van de 
hond is bevestigd of in huis op verzoek getoond kan worden. 
 
Voorzieningen 
Wethouder financiën Peter de Baat (VVD): ‘Het geld dat binnenkomt door het heffen 
van hondenbelasting besteden wij aan mooie voorzieningen voor honden, hun 
baasjes en andere Alkmaarders. Voorbeelden hiervan zijn het creëren van 
losloopgebieden, plaatsen van afvalbakken en dispensers en de inzet van een 
hondenpoepzuiger.’ Ongeveer 5000 hondenbezitters (met uitzondering van kennels) 
ontvangen de hondenpenning eind dit jaar kosteloos in bruikleen. 

Aanmelden 
Wie de hond nog niet heeft aangemeld kan dat alsnog doen door contact op te 
nemen met het Klant Contact Centrum (telefoonnummer 14 072) van de gemeente. 
Aanmelden kan ook via de website van de 
gemeente: www.alkmaar.nl (klik op 
Belastingen). 

Bron: Stadskrant Alkmaar, 6 november 2013. 
 
 
 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2013 is voorbij gevlogen. Wederom een mooi en enerverend jaar. We kijken uit naar 
2014 waarin we weer heel graag met al onze vrijwillige collega's willen knallen 
om de dierenambulance voor alle dieren en hun mensen klaar te laten staan. 
  
Namens het bestuur wensen wij iedereen hele fijne feestdagen en een mooi en 
'dierbaar' 2014 toe! 
  
Hartelijke kerstgroet, 
Frank, Jan, Amber, Valjon, Erica en Brenda 
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De jaarlijkse kerstborrel voor onze vrijwilligers wordt mede mogelijk gemaakt door de 
volgende bedrijven: 
 

• Slagerij Borst uit Oudorp 
• Vishandel Beentjes uit Limmen  
• Poelier Vrenegoor, winkelcentrum De Hoef in Alkmaar 
• De Twee Gebroeders (groente & fruit), winkelcentrum De Hoef in Alkmaar 
• Woerdense kaasboer van de markt 

 
 
Voor de kerstpakketten voor onze vrijwilligers worden we gesponsord door: 
 

• Albert Heijn  
• Bakkerij Jos Rood 
• Bakkerij Mens te Alkmaar 
• Spar supermarkt in Oudorp 
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Contactgegevens Dierenambulance:
      
A. Flemingstraat 35 
1821 BK Alkmaar 
072-5150085 // 06-22495296 

Dagelijks bereikbaar van 10.00 tot 
22.30 uur. Na 22.30 rijden we alleen 
voor spoedgevallen. 
 
 
 
www.dierenambulancealkmaar.nl  
www.facebook.com/pages/Dierenambulance-Alkmaar-DANK  
 
 
 
 
 
 
Colofon 
Redactie: Brenda Beemster & Gerbrig van Brug 
De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde stukken naar eigen inzicht aan 
te passen, in te korten of niet te plaatsen. Voor vragen kun je contact opnemen via 
mail: gerbrig@gmail.com 
 
 
 
Wij zijn aangesloten bij de Federatie Dierenambulances Nederland 

 


