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DGC de Vallei 

Dierenkliniek voor  Gezelschapsdieren 
en paarden 

 
J.F. Kennedylaan 4, 3931 XK Woudenberg 
www.devallei.com / info@devallei.com 

 
Inloopspreekuur: 
ma., wo. en do. 8.00 -9.30     
di. en vr. avond 18.30-20.00 
zat. 10.30-11.00 

Verder volgens afspraak 
 

24 uur per dag bereikbaar! 
033 – 286 3276 

http://www.devallei.com/
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COLOFON: 23e jaargang – nummer 71 augustus 2020 

 
 
Dit boekje wordt u aangeboden door: 
Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken 

Doornheg 11 3931 AS Woudenberg 
 
informatie@dierenambulancewoudenberg.nl  
 

06 – 54 928 928 
 

Bestuur:   

Eric Vreezen Voorzitter 

Corine Mulder Secretaris 

Greet van der Gugten Penningmeester 

Jasmijn Strootman Vrijwilligerscoördinator 

Marjan van Dompseler Algemeen bestuurslid 
 

 

Bankrekening: NL26RABO 0120 0541 59  
KvK Almere: 41190647 
 
 
 
 

 
   Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen zonder schriftelijke 

toestemming van Stichting Dierenambulance Woudenberg e.O. 
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DE DIERENAMBULANCE WOUDENBERG en OMSTREKEN 

 

De Stichting Dierenambulance Woudenberg bestaat sinds 11 april 1997. 

Wij staan 24 uur per dag stand-by voor de regio Woudenberg, 

Scherpenzeel, Renswoude, Maarn en Maarsbergen 
 

Het doel van de Dierenambulance is: 

 

EERSTE HULP AAN DIEREN IN NOOD! 
 

Het maakt hierbij niet uit of er wel of geen eigenaar van het dier bekend is, 
omdat we natuurlijk in eerste instantie een dierenleven proberen te redden. 
Als we een melding krijgen van een dier dat is komen aanlopen, dan is het 

afhankelijk van waar het dier is gevonden en wat voor soort dier het is, 
waar het ondergebracht zal worden. Dit kan een asiel zijn, maar het kan 
ook een particulier adres zijn van een persoon die heel begaan is met een 

bepaalde diersoort. 
 

Het komt natuurlijk ook voor dat het dier gewond is. Na een eerste 

controle van één van onze EHBO gediplomeerde vrijwilligers is onze 

eerste gang de dierenarts. Daar wordt voor verdere behandeling 

gezorgd. 
 

Helaas komen er ook overleden dieren voor tijdens ons werk. Deze 

dieren worden minimaal 2 weken bewaard in de koeling zodat een 

eventuele eigenaar zelf kan beslissen wat er met het dier moet 

gebeuren. 
 

Ook voor een begrafenis of crematie kunt u bij ons terecht. Wij zullen er 

dan zorg voor dragen dat dit met de grootste gepastheid gebeurt. 
 

Verder kunt u bij ons terecht voor klinische ritten. Hier kunt u gebruik 

van maken als u bijvoorbeeld niet zelf in staat bent om uw huisdier van 

of naar de dierenarts te vervoeren. 
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VOORWOORD 

                                                                                                                    
Ook wij, als dierenambulance organisatie, hebben veel last van het hele 
Corona gebeuren. Een aantal van onze vrijwilligers die in de risicogroep zitten 
hebben aangegeven voorlopig geen diensten te kunnen draaien, waardoor de 
anderen extra belast worden. Maar minder rijden of stoppen is geen optie. 
Dierenhulp moet doorgang blijven vinden, dieren mogen niet de dupe worden 
van deze situatie. Wij doen er dan ook alles aan om onze hulpverlening 
optimaal te blijven uitvoeren, al is het soms moeilijk. En tot op heden is dit 
nog steeds gelukt en zijn wij erg blij met de vrijwilligers die zich in deze 
vervelende tijd extra inzetten. 
 
De maatregelen die wij hebben moeten 
nemen zijn volgens de RIVM regels. Niet 
met meer dan twee personen in de cabine 
van de ambulance, na iedere wissel het 
dashboard, navigatiescherm, knoppen, 
handgrepen en telefoon met alcohol 
ontsmetten. Handen ontsmetten met 
speciale extra sterke desinfectievloeistof 
en indien gewenst mondkapjes dragen. 
Ook gaan wij zo min mogelijk bij mensen 
naar binnen. Als het met een persoon 
kan, doen we dat op die manier. Ook de 
opvangadressen en dierenartsen waar wij 
veel komen hebben beperkingen wat 
betreft de  toegang.  
 
Het was een druk voorjaar, vooral met 
veel vogels die hulpbehoevend waren. 
Ook een groot aantal kittens hebben wij 
moeten redden en ondergebracht bij opvangadressen. Nu de zomer is 
aangebroken en de vakanties voor velen beginnen stuiten wij op een nieuw, 
eigenlijk oud probleem, het dumpen van huisdieren in de natuur. Wij hebben 
inmiddels al diverse dieren aangetroffen welke duidelijk achtergelaten waren 
in de natuur. Iets wat helaas nog steeds gebeurt, maar echt niet nodig is. Er 
zijn voldoende andere mogelijkheden om je huisdier een ander onderkomen 
te geven als je er vanaf wilt. Loslaten in een bosgebied is beslist niet de juiste 
oplossing. Wij doen dan ook aangifte bij de politie in dergelijke gevallen.  
 
Hopelijk zal de situatie waarin wij ons bevinden niet al te lang meer duren en 
kunnen wij weer op een normale manier onze werkzaamheden voortzetten. 
 

 
Eric Vreezen 
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WIST U DAT…. 

 
 
Wist u dat….. 
We door de Corona helaas niet onze 
gebruikelijke collectes hebben kunnen lopen. 
Daarom hebben Jasmijn Strootman en 
Martine van der Kroef op facebook een 
oproep geplaatst om te doneren aan de 
dierenambulance. Dit bericht werd zo goed 
gedeeld dat binnen 4 weken de uiteindelijke 
opbrengst ruim 1100 euro was!  
 
Helemaal super! Nogmaals dank aan alle 
gulle gevers! 
 
 
 
 
Wist u dat… 
De gemeente Scherpenzeel het ophalen, vervoeren en opvangen van 
gewonde en gevonden huisdieren de afgelopen jaren in goede samenwerking 
met Dierenambulance Woudenberg e.o. heeft uitgevoerd? Deze succesvolle 
samenwerking is voortgezet en de nieuwe overeenkomst is voor de komende 
vijf jaar ondertekend. Hiermee is de zorg voor (zwerf)dieren in Scherpenzeel 
goed geregeld. Wethouder Henny van Dijk en Jan Boertjes van de gemeente 
Scherpenzeel en Jasmijn Strootman en Marjan van Dompseler van 
Dierenambulance Woudenberg e.o. bekrachtigden de voorgezette 
samenwerking. 
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WIST U DAT…. 

 
                                                                                        
Wist u dat… 
U bij Kinderboerderij De Glind dieren kunt adopteren? 
 
Wij zijn helemaal voor: 

adopt don't shop 🐈🐕🐇 

 
Voor meer informatie 0342 451 705 

 

 

Wist u dat…. 

Wij als dierenambulance Woudenberg en omstreken blij zijn dat wij korte 
lijntjes hebben met veel ketenpartners. 

 
Bij sommige meldingen is de expertise van een andere organisatie nodig. 
Door de samenwerking kunnen we snel schakelen wat de dierenhulpverlening 
ten goede komt 

 

Bedankt ketenpartners! 
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UIT ONS LOGBOEK 

 
Het allerleukste aan ons werk: een dier herenigen met zijn eigenaar... 

Na een facebookbericht over een vermiste grijze 
roodstaart kon, dankzij een snelle actie van een 
vrijwilligster, Tarzan herenigd worden met zijn 
bezorgde eigenaren. Terwijl de vrijwilligster aan het 
zoeken was, zag een buurmeisje de vogel zitten. 
Hierop rende een andere jongen achter de 
ambulance aan om het gauw door te geven. Een 
handdoek erbij en de vogel riep nog snel zijn naam 
"Tarzan" vlak voordat hij de handdoek over zijn kop 
kreeg. Toch wist hij door de handdoek heen nog 
even duidelijk te maken dat hij het er niet mee eens 
was, au, "Pijnlijke vinger"  Daarna heeft de 
vrijwilligster, samen met het buurmeisje, Tarzan 
thuis gebracht. 

Onze ambulance kreeg ook nog een mooie gift van de eigenaren  
 
 

16mrt, Jong haasje uit buik van aangereden moeder.  

 

Meestal is ons advies jonge hazen te laten liggen waar 

je ze vindt. De moeder komt elke 12u terug om te 

voeden. 

Dit jonge haasje had vandaag heel hard onze hulp 

nodig. 

Moeder was aangereden en in haar buik zaten 2 jonge 

hazen. 1 daarvan heeft het overleefd en is door ons 

naar de opvang gebracht. 

 
30 mrt, de lente is begonnen.          

                                                     

De vrijwilligers hebben geprobeerd 

het uilskuiken terug te plaatsen. 

Helaas zonder succes.  

Dus nu lekker warm en veilig bij 

de opvang. 🌺   
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UIT ONS LOGBOEK 

                                                               
Eind april werd de dierenambulance 
gebeld met de mededeling dat er een 
moedereend was overleden en ze 
meerdere pullen had achtergelaten. 
                                                              
Hulp bij het vangen kwam vanuit 
onverwachte hoek, een stel jongens die  
aan het vissen waren schoten te hulp. 
Beide sprongen het water in, de ene in 
waadpak en de ander op zijn klompen.    
                                                                               
Zo werden alle jonge eendjes gevangen 
en aan de goede zorgen van de 
vogelopvang te Soest overgedragen.  
 
 

 

 

             

12 mei. Een melding van een losgeraakt nest.                               

                                                                                 

De melders hadden het nest, goedbedoeld, mee 

naar binnen genomen dus was onze eerste 

reactie........" gauw het nest terug naar de vindplek, 

dan komen wij er gelijk aan om te kijken of het 

goed gaat!"                           

                                                                                   

En ja hoor pa en moe 

roodborst lieten zich 

weer zien.  

                                              

 

Samen met een hovenier die in de buurt aanwezig was de beste locatie 

uitgezocht voor het nest en deze terug geplaatst. Pa en moe waren het er 

helemaal mee eens.  
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UIT ONS LOGBOEK 

                                                                                                                       

7 mei 2020 Een melding van een gewonde eend die niet wegvliegt en in de 

sloot is gevallen. Je zou denken dat is een kwestie van een zwieper met het 

schepnet? Maar helaas ging het, zoals zo vaak, weer net even iets anders. 

Even niet in de gaten dat de duiker open was, dus de eend vlucht daarin weg. 

Samen met de meldster, ieder aan een kant van de duiker met een net, voor 

de buis afgewacht. Het was een slimme eend, dus bleef zitten waar ze zat. 

Een waadpak aangetrokken en het slootje in… stok op max lengte, in de buis, 
maar de eend bleef zitten waar ze zat. Met nog een paar omstanders en wat 
brood geprobeerd de eend uit de buis te lokken. Ook geen effect! De twee 
uitschuifbare stokken met ducktape aan elkaar gemaakt en 
nogmaals door de buis gestoken…. Hoe en wanneer de eend 
eruit is geglipt??? geen idee, maar ze had zich inmiddels 
verderop bij haar partner gevoegd. Ik door het water 
erheen, met net, en aan weerskanten van de sloot een 
omstander ook met net en jawel hebbes! 
 
Natuurlijk was dit zoals zo vaak weer precies rond etenstijd 
dus terwijl ik de maaltijd verder heb bereid is manlief met 
de hogedrukspuit alles aan het schoonspoelen gegaan. 
Helaas is aan de sloot odeur weinig te veranderen.  
 

Hartelijke groeten, Karin. 

 
3-6-2020, regeltjes en nog eens regeltjes 
De dag begon met een telefoontje van de politie. Een huurbaas had de politie 
gebeld omdat een bewoner het huis had verlaten en een hond had achter 
gelaten. De hond had zeker 48 uur alleen gezeten en hield de buurt wakker 
met blaffen en janken. De politie wilde dat wij de hond kwamen ophalen, 
maar dat moet juridisch worden ingedekt. Alle gegevens van de agent 
inclusief handtekening moeten op een 
formulier worden ingevuld. Het asiel wil 
namelijk een verklaring van de politie 
dat de kosten vergoed worden, want de 
gemeente doet dat in dit geval niet. Als 
de politie niet akkoord gaat mogen we 
de hond helaas niet meenemen. 
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UIT ONS LOGBOEK 

 
4 juli, Onze nieuwe vrijwilliger, Maurice, mocht al gelijk in het "diepe 
springen" 

Er zat namelijk een 
meerkoet vast aan een 
vishaak met lijn.   

 
Hulde aan de jonge vissers 
die ons gebeld hebben. 

Bedankt kano verhuur 
Scherpenzeel voor het 
lenen van de kano! 

 
 
Juli: 

 

7 hanen gevonden in/naast bananendozen bij een 
vuilcontainer in Renswoude.                                                 

De hanen zijn door ons naar een opvang gebracht. 

 
Enkele dagen later weer een melding over 
meerdere loslopende jonge kippen, vermoedelijk 
hanen in het buitengebied van Scherpenzeel. 
We hebben er die dag 10 kunnen vangen en een 
dag later zijn er nog 3 gevangen. In totaal zitten 
er nu dus 20 hanen in de 
opvang. 
 
 

 
Volgens de wet moeten gevonden huisdieren 14 
dagen bewaard worden. Dit betekent dat deze dieren 
vervoerd, gehuisvest en gevoerd moeten worden. 
Dit is een grote kostenpost(voor de gemeente, dus 
de burger!) terwijl wij ook nog eens bijna zeker 
weten dat deze dieren gedumpt zijn. 

Daarom vragen wij de politie hiernaar onderzoek te 
doen.  
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HOUDT JE HUISDIEREN KOEL! 

Huisdieren hebben het net zo zwaar als jij bij een hittegolf. Oververhitting kan 

zelfs dodelijk zijn bij dieren.  

Enkele tips om je huisdier af te koelen:  

Honden                                                                                                               

Een hond heeft weinig zweetklieren. Warmte raken ze kwijt door te hijgen en 

via de voetzooltjes. Zorg ervoor dat je hond in de schaduw kan liggen en 

voldoende kan drinken. Maak geen lange wandeling op de warmste 

momenten van de dag. Je kunt het beste ’s ochtends en ’s avonds je hond 

uitlaten en tussendoor korte plaspauze houden. Vermijdt daarbij asfalt, zand 

en stenen! Die zijn namelijk zo heet dat de voetzolen van je hond kunnen 

verbranden. Honden met een dunne vacht kan je proberen in te smeren met 

speciale zonnebrandcrème voor dieren. Laat je hond vooral niet achter in de 

auto. Zelfs 10 minuten kunnen al fataal zijn!  

 

Katten                                                                                                                   

Een kat die het warm heeft herken je aan het kwijlen, futloosheid, snel 

ademen of hijgen, braken, weinig of niet willen eten en een 

lichaamstemperatuur van boven de 39 graden. Katten zoeken vaak zelf een 

koeler plekje op. Zorg voor voldoende vers drinkwater. Katten kunnen net 

zoals honden verbranden, dus katten kan je ook proberen in te smeren met 

speciale zonnebrandcrème voor dieren. Zorg dat je kat zich niet al te veel 

inspant, bijvoorbeeld door niet met een speeltje te gaan spelen.  
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HOUDT JE HUISDIEREN KOEL! 

Knaagdieren en konijnen                                                                  

Oververhitting bij knaagdieren zoals hamsters, cavia’s en ratten kan je 

herkennen aan weinig tot niets willen eten, 

futloosheid, snellere ademhaling en weinig 

reageren op prikkels uit de omgeving. Zorg 

dat de kooi niet in de zon staat. Geef, 

verspreid over de dag, een aantal keer 

groente. Uit de groente halen knaagdieren 

namelijk extra vocht. Haal wel de restjes op 

tijd weg. Denk aan genoeg vers drinkwater en 

knip de haren van langharige cavia’s kort. Je 

kan ook een bakje met water in de kooi zetten waar de knaagdieren in 

kunnen staan om af te koelen.  

Vogels                                                                                                   

Vogels die het heel warm hebben ademen 

met hun snavel open, zitten met gespreide 

veren en zijn erg lusteloos. Zet de kooi niet 

in de zon, maar ook niet op de tocht! Heb 

je een hangende kooi? Zet die dan lager, 

want warmte gaat naar boven. Zorg voor 

voldoende vers drinkwater. Als ze een 

badje hebben, ververs dan zo nu en dan 

het water. Je kan daarnaast een natte doek 

over de volière leggen.  

Aquarium en terrarium                                                                                      

In een aquarium en terrarium is het meestal wat warmer dan de 

omgevingstemperatuur, maar het wordt niet snel te warm. Zorg er echter wel 

voor dat de zon niet op de bak schijnt.  

Paarden                                                                                                         

Paarden kunnen beter zweten dan honden, maar ze kunnen alsnog oververhit 

raken. Paarden kunnen snel uitdrogen doordat ze liters zweet kwijtraken. Het 

zweten biedt te weinig verkoeling als het heel heet is. Oververhitting bij een 

paard kan je herkennen aan een snelle ademhaling, moeilijk lopen en een 

zwakke hartslag. Zorg ervoor dat je paard een schaduwplekje heeft en 

regelmatig vers drinkwater krijgt. Eventueel kan je je paard nat maken met 

lauw water, maar pas wel op dat het water niet te koud is. Ga niet 

paardrijden overdag.  

Bron: Dierenarts.nl 
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HONDEN ZOEKGROEP WOUDENBERG en Omstreken 

 
Dierenwelzijn gaat het beste wanneer je kan samenwerken. 
 
Samenwerken met andere dierenambulances, opvangen, Amivedi, Boa's, 
Reewildpiket, Rijkswaterstaat, brandweer, politie en sinds begin 2020 ook 
met Honden Zoekgroep Woudenberg e.o. 
 
Een initiatief van Peter en 
Ursula Zijlmans, zij hebben 
vorig jaar in Ede “Honden 
Zoekgroep Gelderse Vallei” 
opgericht en nu dus ook in 
Woudenberg, als “Honden 
Zoekgroep Woudenberg en 
omstreken” 
 
Een zoekgroep op lokaal 
niveau. 
 
Landelijk waren er wel 
zoekteams maar omdat je je 
eigen regio goed kent werkt 
een lokaal zoekteam sneller en 
effectiever. 
 

Hoe werkt de zoekgroep? Per woonplaats is er een app met vrijwilligers die 
willen helpen zoeken wanneer er een hond in hun regio vermist wordt. Deze 
lokale betrokkenheid werkt goed. 

Ook zijn er vrijwilligers met een speurhond die hun hulp aanbieden 

Daarnaast heeft de zoekgroep spullen die het zoeken naar een vermiste hond 
makkelijker maken, zoals een grote honden-vangkooi en camera’s om 
specifieke plekken in de gaten te kunnen houden. 

Het doel van de zoekgroep is uiteraard om vermiste honden te herenigen met 
hun baasje. Maar dit is geen gemakkelijke klus en het komt weleens voor dat 
het team vele dagen bezig is met één vermiste hond. Vrijwilligers geven dan 
via de app door waar en wanneer ze de hond zien lopen. Aan de hand van 
deze plekken, zogenoemde spotplekken, kunnen er vervolgens bepaalde 
patronen worden ontdekt. Zo wordt het zoekgebied steeds kleiner en kan de 
hond uiteindelijk gevangen worden. 

                                                                                                                     
-12- 

HONDEN ZOEKGROEP WOUDENBERG en Omstreken 

                                                                                                                 
Waarom is het soms zo moeilijk om een hond te vangen?                      
Wanneer een hond de weg kwijt is geraakt wordt hij bang en gaat in steeds 
grotere cirkels lopen. En als een hond langer dan 24 uur weg is valt hij vaak 
terug in zijn basisinstinct. Hij zal zich overdag weinig laten zien en ’s nachts 
op zoek naar eten gaan. 

Het kan gebeuren dat de hond zo in paniek is dat hij zelfs niet meer reageert 
op zijn eigen baas. Er kan dan een voederplek gemaakt worden. Deze plek 
wordt dan in de gaten gehouden met een camera en als de hond daar twee 
keer is komen eten wordt er een vangkooi geplaatst. In buurt zijn er dan 
altijd vrijwilligers van de zoekgroep aanwezig zodat de hond zo snel mogelijk 
gerustgesteld kan worden wanneer hij er in zit. 

Uiteraard volgt na de vangactie de hartverwarmende en vaak emotionele 
hereniging. Dat is het mooiste wat er is en dat is waar de honden zoekgroep 
het voor doet! 

Wil jij ook helpen tijdens een vermissing dan ben je van harte welkom bij 
Honden zoekgroep Woudenberg e.o.  
 
In hun hele zoekgebied zoeken Peter en Ursula nog helpers. Dat hoeft niet 
fysiek, maar kan ook in de app of via social media. Elke vermissing of 
loslopende hond wordt in de app gezet zodat iedereen kan uitkijken. 

Mailen of bellen kan bij vermissing, maar ook uit interesse:  
hzwo@ziggo,nl of 0628718926 of Facebook.  
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Jasmijn Strootman, coördinator dierenambulance Woudenberg e.o. 
en Ursula en Peter Zijlmans, oprichters van de honden zoekgroep Woudenberg 
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EEN BIJZONDERE VANGACTIE 

 
                                                                                                                    
Het begon allemaal in oktober 2019. We kregen een melding over een aantal 
kittens samen met een moederpoes. De wilde kittens waren al zelfstandig, 
waardoor het helaas niet meer mogelijk was deze te laten socialiseren.  
 
Wanneer in het wild geboren kittens nog heel klein zijn, is het mogelijk om 
deze nog te socialiseren zodat ze naar een gezin kunnen als huisdier.  
Bij deze kittens kon dat niet meer. Wanneer de kittens zo blijven lopen zullen 
ze ongetwijfeld in het voorjaar zelf een nestje krijgen, waarmee de wilde 
kattenpopulatie zal toenemen. De enige manier om dit te voorkomen is om de 
dieren te neutraliseren, wat inhoud dat ze gecastreerd worden, zodat 
voortplanting niet meer mogelijk is.  
 
Dierenartsen willen hier wel aan meewerken maar moeten uiteraard wel 
betaald worden. Daarom nemen we in dit soort gevallen contact op met De 
Dierenbescherming. De Dierenbescherming kan aangeven welke dierenarts 
deze operatie zal uitvoeren en zal ervoor zorgen dat de betreffende dierenarts 
betaald wordt. 
 
Dit hadden we allemaal geregeld, maar toen moesten we natuurlijk de 
diertjes nog te pakken krijgen. Wilde katten kun je niet zomaar oppakken en 
meenemen naar een dierenarts. We hadden besloten om vangkooien te 
plaatsen. Zo’n vangkooi wordt voorzien van lekker voer en zodra een kat erin 
loopt sluit de kooi, zodat de kat er niet meer uit kan. Voor katten en zeker 
voor wilde katten is dit natuurlijk geen prettige situatie. Daarom is het heel 
belangrijk dat zo’n vangkooi goed in de gaten wordt gehouden, zodat we de 
kooi gelijk kunnen ophalen wanneer er een kat gevangen is. Daarom sluiten 
we de kooien altijd voor de nacht om te voorkomen dat zo’n beestje de hele 
nacht opgesloten moet zitten.  
 
Maar bij deze katjes was het gelijk raak. Na het plaatsen van de kooien 
hadden we binnen een uur er al 2 te pakken en een uur laten nummer 3. 
Helaas lukte het niet om moeder ook te vangen.  
Nadat de dierenarts de kittens had geneutraliseerd, werden ze direct weer 
teruggezet in de omgeving waar ze gevangen waren. Dit voorkomt dat andere 
katten het betreffende gebied als territorium gaan beschouwen.  
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EEN BIJZONDERE VANGACTIE 

 
Om ze toch een beetje te laten bijkomen van alles hadden we in overleg met 
de melder een grote hondenbench geplaatst onder een afdak zodat de diertjes 
daar lekker konden bijkomen. 
Mei 2020, de melder van weleer belde ons of we de bench, die daar nog 
onder het afdak stond, konden komen ophalen want we waren nu 7 maanden 
verder en de katjes maakte er geen gebruik meer van.  
 
Natuurlijk wilden we dat. Maar nog geen half uur later werden we weer gebeld 
door de melder. Het werd toch iets anders?!? Wat bleek, in die 7 maanden 
tijd waren er wat spullen bovenop de bench gezet en bij het weghalen van de 
spullen, zodat wij de bench zo mee konden nemen, werd er ineens beweging 
waargenomen in de bench. Het bleek 
dat het moedertje van oktober 2019, 
had nu in mei 2020, weer een nestje 
geworpen had in de bewuste bench.  
Wij hebben daarop direct geadviseerd 
het deurtje dicht te doen zodat 
moeder de kittens niet meer weg kon 
halen.  
 
Toen we aankwamen om de bench op 
te halen was deze inderdaad 
gesloten. Moeder en 3 hele kleine 
kittens zaten er in. Wat een geluk dat 
we het complete gezin zo naar het 
dierentehuis konden brengen, waar 
moeder haar kittens zelf in alle rust 
kan voeden. De kittens waren nog zo 
klein dat ze gesocialiseerd kunnen 
worden om echte huiskatten te 
worden. En moeder kan 
geneutraliseerd worden om verdere 
nestjes te voorkomen. De 
moederpoes is een lief rustig dier, we 
hopen dat ook zij nog als huiskat 
geplaatst kan worden.  
 
Een nestje lijkt zo ontzettend leuk, maar er zijn zo ontzettend veel katten in 
Nederland dat het verstandig is te voorkomen dat katten onbeschermd 
rondlopen en zo overal nestjes kunnen produceren.  
 
 
 

Corine Mulder 
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HOND UIT HET BUITENLAND?  

Slechte start  

In Nederland worden pups meestal goed verzorgd, maar in veel andere 

landen belanden ze op straat, wat vaak levenslange gevolgen voor de dieren 

heeft. Dit kan later gevolgen hebben voor gedrag of gezondheid, zoals 

groeiachterstand door ondervoeding. Erfelijke aandoeningen en ziektes. 

Dieren in het buitenland worden ook niet altijd goed ingeënt. Daarnaast 

worden ze vaak niet getest op (besmettelijke) ziektes en erfelijke 

aandoeningen.  

Bij aankomst in Nederland kunnen tests uitwijzen dat het dier medische 

problemen heeft waarna kostbare behandelingen de enige optie zijn. Om 

verrassingen te voorkomen is medisch onderzoek voor vertrek uit het land 

dus sterk raadzaam! Gedragsproblemen Niet zelden vertonen honden in het 

buitenland ernstige gedragsproblemen. Ze worden soms al op jonge leeftijd 

mishandeld of leven al jaren op straat. Deze gedragsproblemen zijn vaak 

lastig af te leren. Je verergert het probleem Het lijkt misschien of je een arm 

dier redt. Dit is voor dat ene dier ook zeker zo, maar wanneer je niet goed 

oplet vererger je het probleem alleen maar.  

Wanneer zwerfdieren weggehaald blijven worden, is er voor deze landen geen 

enkele noodzaak het daadwerkelijke probleem aan te pakken. Immers, 

nieuwe hondjes die geboren worden krijgen zo toch veelal wel een 

onderkomen. De motivatie en noodzaak iets te veranderen is er niet. 

Wat dan wel doen? 

Er zijn natuurlijk ook andere manieren om een bijdrage te leveren aan het 

probleem van straat en zwerfhonden. Kies voor een dier van een betrouwbare 

lokale organisatie die zich inzet voor dierenwelzijn. Deze organisaties spannen 

zich in om de dieren gezond en wel een warm thuis te laten vinden. Je weet 

zo beter wat voor dier je koopt. 

Daarnaast zorgen deze organisaties 

voor aanpak van het probleem bij 

de kern. Neutralisatie (castratie of 

sterilisatie) van de dieren helpt de 

problemen bij de kern aan te 

pakken.  
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HOND UIT HET BUITENLAND?  

 

Donaties aan lokale instanties die zich hiervoor inzetten zijn daarom eveneens 

een goed idee. Zo zorgt jouw donatie actief voor het verkleinen van het 

probleem. Voor het geld dat het kost om één hond naar Nederland te halen 

kunnen vele honden geholpen worden, waardoor duizenden potentiële nieuwe 

straathonden voorkomen worden.  

Regelgeving voor invoeren van een hond  

Heb je je hart verloren aan een hondje in het buitenland en ben je toch van 

plan het dier naar Nederland mee te nemen? Houdt er rekening mee dat er 

strenge regelgeving actief is omtrent het invoeren van dieren uit het 

buitenland. Bekijk de actuele regels op de website van de Nederlandse 

Voedsel en Warenautoriteit: Regelgeving omtrent het invoeren van een hond 

van binnen de EU Regelgeving omtrent het invoeren van een hond van buiten 

de EU  

Bron: Dierennieuws.nl 
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NATIONALE VOORLEESDAGEN 

 
Het prentenboek  ‘De Moppereend’ was dit jaar het boek van de Nationale 
Voorleesdagen. 
Het boek gaat over een eend maar er komen ook heel veel andere dieren om 
de hoek kijken. Dat was de reden dat BSO De Trommelaar ons benaderde of 
wij, vrijwilligers van Dierenambulance Woudenberg e.o., dit boek wilden 
komen voorlezen. Wij waren zeer vereerd en op woensdag 22 januari 
vertrokken 2 vrijwilligers naar de BSO. Uiteraard hadden we onze ambulance 
meegenomen. Het is tegenwoordig mogelijk om een auto mee te nemen 
omdat we sinds het najaar 2019 een tweede auto tot onze beschikking 
hebben die als reserve kan worden ingezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle kinderen mochten in pyjama naar de voorleesochtend komen en de BSO 
zorgde voor een ontbijt voor de kinderen. Het betrof de groep kinderen 
tussen de 2 en 4 jaar, de kleinsten, dus best een leuke uitdaging om deze 
groep warm te maken voor het boek en onze dierenambulance. Onze 
vrijwilligster Jasmijn, zelf trotse moeder van een al iets oudere zoon, nam het 
voorlezen voor haar rekening.  
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NATIONALE VOORLEESDAGEN 

 
Na het ontbijt en het voorlezen mochten de 
kinderen naar buiten om bij onze 
dierenambulance te kunnen kijken. Heel leuk 
om te zien hoe verschillend kinderen van 
deze leeftijd kunnen reageren. De één is heel 
stoer en durft alles en de andere is heel 
verlegen en voorzichtig. Toch kon iedereen op 
eigen wijze genieten van de verhalen, ook de 
ouders.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Er werd wat uitleg gegeven 
over de werkzaamheden 
bij onze dierenambulance  
en we hopen dat er  
een aantal vrijwilligers 
in spe bij de groep 
waren.  

 
 
 
 
 
 
 
De nationale voorleesdagen is een leuk initiatief van Stichting Lezen en is in 
2003 in het leven geroepen. De voorleesdagen worden jaarlijks gehouden om 
het voorlezen aan jonge kinderen, die zelf nog niet kunnen lezen, te 
stimuleren. Het prentenboek van het jaar wordt door het gehele land 
voorgelezen en staat centraal tijdens deze dagen. 
 
 
 

Corine Mulder 
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PRIJSLIJST 2020 
 

Dierenambulance Woudenberg en Omstreken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritprijzen binnen de regio 
Woudenberg, Maarn / Maarsbergen,  

Scherpenzeel en Renswoude: 
 

(deze prijzen gelden alleen voor de eigenaar van een dier) 
 

van 07.00 – 22.00 uur: € 25,00 
van 22.00 – 07.00 uur: € 30,00 

Retourrit (incl. wachttijd): € 5,00 

Voorrijkosten: € 15,00 

Ritprijzen buiten de regio : € 30,00 

Ondersteuning spreekbeurt   

(ambulance op het schoolplein): € 25,00 

Transportkosten t.b.v. destructie: Hond € 20,00 

Kat € 10,00 
 

Tarief en handelswijze vangkooi: 
Bij overlast van een zwerfdier dient de melder zelf contact 

op te nemen met de Dierenbescherming. 
 

Voor het vangen van uw eigen huisdier zijn de kosten  

voor het plaatsen en ophalen van de vangkooi: € 25,00 
 

 

Donateurs krijgen € 5,00 korting op de ritprijs 
 

Landelijk telefoonnummer Dierenambulance & Dierenhulpdiensten:  

144 
 

AMIVEDI:  DIERENARTSEN: 

W'berg, Maarn, M'bergen 088 – 006 33 13 DGC De Vallei 

Scherpenzeel 088 – 006 46 43 J.F. Kennedylaan 4 

Zeist 088 – 006 46 77 Woudenberg 

Amersfoort / honden 088 – 006 46 70 033 – 286 32 76 

Amersfoort / katten 088 – 006 46 71 
M.M. van Alphen   

OVERIGE DIERENAMBULANCES: 

Voorstraat 43b 

Woudenberg 

Amersfoort 06 – 54 33 74 07 
033 – 286 12 10 

 

Gelderse Vallei (Ede, V'daal) 06 – 53 36 70 18 D.A. Praktijk S'zeel 

Heuvelrug 06 – 51 10 82 74 Willaerlaan 1 

Nijkerk 06 – 53 40 03 89 Scherpenzeel 

Utrecht 030 – 273 16 00 033 277 84 39 

OPVANGADRESSEN: 

 D.A. Praktijk De Klomp 

 Ederveen / Renswoude 

  De Klomp 4 

Eekhoornopvang N'veen 06 – 53 84 63 04 De Klomp 

Kinderboerderij De Glind 0342 – 45 17 05 0318 – 57 14 57 

Vogelopvang Soest 035 – 603 28 44  

DIERENASIELS: 

 D.A. Praktijk W'berg 

 (veearts / landbouw) 

  Laagerfseweg 68 

Amerongen “De Hazenberg” 0343 – 45 15 84 Woudenberg 

Amersfoort “DBCA” 088 – 811 34 70 033 – 286 42 43 

Barneveld “Levenslust” 0342 – 47 47 01  

Zeist 0343 – 49 12 31  
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