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Een asieldier hoort 
in een (t)huis 

Zoekt u een hond of poes, 
kom dan eens bij ons kijken: 

dierenasiel Offem.

Najaar  2015

In deze editie:
Werken bij of werken voor  

het asiel

In gesprek met...

Wij zoeken een (t)huis 

Wij hebben een (t)huis  
gevonden



Voorwoord van het bestuur van Stichting 
Dierenopvangcentrum Noordwijk
Over elk jaar is wel iets bijzonders te vertellen. In de vorige Nieuwsbrief 
vertelden we onder andere nog over de uitbreiding van de honden afdeling 
en de komst van Caroline van der Veld als dierverzorgster.

Nu is het nieuws dat we in de zomer van 2015 afscheid hebben genomen van Wil van der Neut als  
beheerder van het asiel. Wil heeft ruim 31 jaar bij en voor het asiel gewerkt, eerst als vrijwillig dier
verzorgster, later als beheerder. Op een prachtige zondagmiddag hebben we op het landgoed Offem 
afscheid genomen van Wil en haar bedankt voor haar jarenlange inzet voor de asieldieren.  
Een nieuwe beheerder was nodig en die hebben we gevonden. Met ingang van augustus 2015 is  
Caroline onze beheerder en is Jolanda Vlieland gekomen als dierverzorgster om het team te versterken.
 
Het gaat goed met het asiel, de meeste dieren vinden na verloop van tijd een fijn nieuw huis, het aantal 
vrijwillige dierverzorgers/sters blijft groeien en de gewijzigde openingstijden voldoen aan de wensen. 
Wel blijft er altijd veel geld nodig en daarom hebben we, naast de jaarlijkse collecte, weer volop deel
genomen aan Tuin en Jaarmarkten om zo de financiën wat te doen groeien.
Dat het zo goed gaat komt door de inzet van de medewerksters, de vrijwillige dierverzorgers/sters, 
de gastdames enheren en de vele andere vrijwilligers die allerlei hand en spandiensten voor het asiel 
verrichten.

Onze welgemeende dank aan iedereen die 
zich heeft ingezet voor de opvang, verzor
ging en plaatsing van dieren, is dan ook op 
zijn plaats. Om kosten te sparen verzenden 
we de nieuwsbrief in het vervolg graag per 
email. U kunt zich daarvoor aanmelden via 
docnieuwsbrief@gmail.com. Kijk ook eens 
op onze vernieuwde website en volg ons 
op Face book voor de laatste nieuwtjes. Wij 
wensen u veel leesplezier bij het doornemen 
van deze Nieuwsbrief.
 

Bestuur van Stichting Dierenopvangcentrum 
Noordwijk



Werken bij of werken voor het asiel:  
dat doen heel veel mensen
Onze vaste medewerksters:
Beheerder van het asiel is Caroline van der Veld, 
samen met assistent beheerder Linda Boeder en 
dierenverzorgster Jolanda Vlieland, zorgt ze voor 
de dagelijkse gang van zaken bij het asiel. Meer 
over Caroline kunt u lezen in het interview met 
haar in deze nieuwsbrief. In een volgende editie 
van onze nieuwsbrief volgt een interview met 
Linda of Jolanda.

Naast onze vaste staf heeft het asiel een bestuur dat 
onder andere voor het beleid en de financiën zorgt. 
Leden van het bestuur zijn René Burgler, Simon 
Vermeij en Gerrie de Vries. De leden worden te 
zijner tijd geïnterviewd zodat u op deze manier de 
mensen achter het asiel een beetje leert kennen.

En dan zijn er nog de vrijwillige dieren verzorgers/
sters die elke dag weer met veel enthousiasme en 
dierenliefde naar het asiel komen om voor de  
dieren, meestal honden en katten, te komen  
zorgen. Om 8.00 uur ’s morgens begint de 
ochtend ploeg tot ’s middags circa 12.00 uur en 
van 18.00 uur tot circa 21.00 uur is de avond
ploeg aan wezig, zeven dagen per week.

Om bezoekers te ontvangen tijdens de openings
tijden zijn er vrijwillige gastdames en heren. Zij 
‘presenteren’ de dieren die op een nieuw thuis 

wachten en beantwoorden vragen die voorkomen 
bij een plaatsing.

In een asiel waar zoveel gebeurt en zoveel dieren 
verzorgd moeten worden, gaat er wel eens iets 
stuk en uiteraard moet het dan gerepareerd, 
vernieuwd of veranderd worden. Gelukkig hebben 
we daarvoor onze klussen man Jaap. Wat hij ziet 
kan hij maken en dankzij hem hebben alle katten 
in de buiten verblijven weer fijne nieuwe zitplanken 
gekregen.

Ook hebben we een vaste dierenarts die heel 
belangrijk is voor ons asiel en dat is Annemiek 
van RielRoozen van de Praktijk voor Gezelschaps
dieren te Noordwijk. Alle dieren die weer naar 
een nieuw huis gaan, worden eerst door haar 
onder zocht en bij ‘gebleken geschiktheid’ krijgt de 
hond of de poes een gezondheidsverklaring.

En niet te vergeten ook de donateurs en de DAP
ers (dierenadoptieplan) zorgen met hun bijdrage 
voor ons asiel.

Maar iedereen kan iets doen voor het asiel, bij
voorbeeld spullen brengen en dan met name heel 
graag fleecedekens en oude kranten. Ook voer is 
altijd welkom.



In gesprek met...
Caroline van der Veld  

Caroline is sinds  
24 juli 2015 de  
beheerder van het 
asiel. Zij heeft deze 
functie overgenomen 
van Wil van der Neut. 
Voordat zij beheerder 
werd was ze 19 jaar 
vrijwillig dierverzorg
ster bij het asiel. Als 
iemand het asiel goed 
kent, dan is zij dat wel.

Wat houdt het precies in het beheren van  
een asiel?  
“Het is niet alleen het verzorgen van de dieren 
maar ook het inplannen van de vrijwillige dieren
verzorgers/sters, contact met mensen die een dier 
afstaan/vinden/adopteren. Je moet het zien als 
het runnen van een groot huishouden; de dieren, 
boodschappen, opstallen…” 

Naast al dat harde werken, beleef je in een asiel 
ook mooie momenten?  
“Ja absoluut, als dieren geplaatst worden en 
zeker als ze het slecht hebben gehad en dan een 
liefdevol huis krijgen. Daar doe je het voor. Het 
is niet alleen belangrijk dat de dieren het goed 
hebben, maar ook dat iedereen die hier werkt dit 
met plezier doet.” 

Aan elke baan zitten minder leuke kanten,  
zijn die hier ook?  
“Helaas wel, soms moet je de moeilijke beslissing 
nemen om een dier in te laten slapen omdat het 
oud of ziek is. Gelukkig neem ik die beslissing niet 
alleen, want hiervoor hebben we een commissie. 
Het voelt wel een beetje alsof het een dier van 
jezelf betreft.” 

Het asiel is voor een groot deel afhankelijk van 
donaties en giften, is er daarnaast nog iets nodig?  
“Ja, we kunnen eigenlijk van alles gebruiken van 
fleecedekens, krabpalen tot voer en oude kranten.”

John Admiraal
John is werkzaam als 
vrijwillig dier verzorger 
sinds augustus 2014. 
Hij is één van de 
weinige mannen die 
bij het asiel werkt. 

Waarom ben je bij het 
asiel komen werken? 
“Ik heb momenteel 
geen werk en thuis 
zitten is niets voor 

mij. Actief bezig zijn past goed bij mij.” En in 

beweging blijf je in het asiel, er is genoeg te 
doen. “Als ik klaar ben met het verzorgen van 
de dieren probeer ik ook andere klussen op te 
pakken, zoals bv de tuin onderhouden of de 
koffiemachine reinigen.” 

Thuis heeft John geen dieren. Heeft hij dan wel 
iets met dieren? 
“Dieren hebben iets met mij. We voelen elkaar 
aan. Het is mooi om te zien dat je een dier 
steeds beter kunt benaderen. De mooiste 
momenten zijn als een dier geplaatst wordt en 
je later de foto’s ziet dat ze het goed hebben 
gekregen.”



Wij zoeken een (t)huis

Stevie en Blade zijn op het eerste 
gezicht een wat onverwacht duo. 
Stevie is een wat oudere reu die 
graag bij je is en niet veel meer 
wensen heeft dan een warme mand, 
aandacht, een wandelingetje en lek
ker eten. Blade, zijn beste maatje, is 
meer van de actie. Deze, nog jonge 
reu, houdt van lange wandelingen 
en wil graag voor je werken. Als 
hij na al zijn avonturen maar weer 
naast zijn beste vriend in slaap kan 
vallen. Voor Stevie en Blade zijn we 
dan ook op zoek naar een baas 
die deze leuke jongens de liefde 
en aandacht kan geven die ze zo 
verdienen.

Gradus  
is een mooie grote 
kater die weet wat 
hij wil. Deze stoere 
vrijbuiter zoekt een 
huis waar hij naar 
buiten kan. Daar 
begint dan ook gelijk 
het enige minpuntje 
van Gradus, hij houdt 
ook buiten niet van 
andere katten. Voor 
Gradus zoeken we 
dan ook een huis met 
een afgesloten tuin of 
ergens buitenaf waar 
geen andere katten 
zijn.

Moppie en Droppie  
waren zwerfkittens en zijn nog wat ang
stig voor mensen. Zij zoeken apart van 
elkaar een rustig huis, met eventueel een 
andere sociale kat waar ze steun aan 
hebben en van kunnen leren. 5



Wij hebben een (t)huis gevonden

 
Daantje, heet 

nu Barrel, bij de 
tas van een van onze 
nazorgmedewerksters. 
Zou ze iets lekkers bij 

zich hebben?

 
Bas en Jos  

zijn twee oudere katers, 
die door nare omstandigheden 
in het asiel terecht kwamen. Zij 

hebben het nu helemaal voor elkaar. 
De beide heren zijn geëmigreerd 
naar Duitsland. En zoals u op de 

foto kunt zien, hebben ze het 
prima naar hun zin in hun 

nieuwe huis.

  
Een mooie krabbel 

van de nieuwe eigenaar van 
Beach, nu Lodewijk: Lodewijk 

woont nu ruim 2 weken bij me en wat is 
dit een prachtig dier! Het is zo’n lieve kat 

en ik ben blij dat hij bij me woont. Lodewijk is 
dol op knuffelen en zit graag bij me op schoot. 
Verder loopt hij een beetje door het huis, kijkt 

hij in de vensterbank naar buiten of speelt 
hij een beetje met zijn speeltjes. We zijn 

inmiddels goed aan elkaar gewend 
en ik kan wel zeggen dat dit 

een perfecte match is.

 
Lucky, een kater 

die niet zo veel geluk heeft 
gehad in zijn leven. Totdat hij 

eindelijk geadopteerd werd. Lucky 
heeft nu een nieuwe naam Dexter. En 
met zijn nieuwe naam begint ook zijn 
nieuwe leven. Van een kater die alles 
in het kattenverblijf maar eng vond, 

is hij opgebloeid tot een zelfver
zekerde kater met het beste 

plekje op de bank.



Wij zoeken ook nog een (t)huis

Himsi

Tommy

Max

Suzie

Parkieten

Olivia

Tommie

Sam

 
Odillia, is een 

knuffelhondje uit Spanje 
dat graag op de bank of voor de 

kachel ligt, maar het liefst ligt ze op 
schoot. Ze houdt ook van lekker eten 
en is vooral gek op appels. Maar wel 
alleen als ze geschild zijn! De rest van 

de dag wordt gevuld met wandelen 
en spelen met de bal. Deze mooie 

Spaanse schone heeft het hele
maal voor elkaar.

 
Ramses

 
Bobby



Belangrijke telefoonnummers
Dierenambulance Leiden 071 5174141
Dierenambulance Lisse Van Ruiten 06 10632144
Dierenpolitie 144
Stichting Amivedi  
(vermiste/gevonden dieren) 0900 2648334
Cavia en konijnenopvang Hillegom 06 12155298

Pensiontarieven per dag
Kat  € 8,75
Knaagdieren € 7,00
Vogels € 3,00

Afstandsgelden
Hond € 65,00
Kat € 50,00

Plaatsingsgelden
Hond  € 200,00
Pup € 300,00
Kat € 100,00
Kitten (tot 8 mnd) € 115,00

Overige dieren  
Zie www.dierenasielnoordwijk.org

Activiteiten in 2016
Zaterdag 12 maart 

NL doet (Oranjefonds) in 
asiel Offem in Noordwijk

Zaterdag 23 april 
Corsomarkt in Lisse

Eind mei/begin juni 
Collecteren in Noordwijk, 
Noordwijkerhout/de Zilk, 

Lisse en Hillegom

Zaterdag 11 juni 
Braderie Kerkstraat (tijdens 
de Markt onder de Linden)

Zaterdag eind juli 
Braderie/Jaarmarkt in 

Noordwijkerhout

Zaterdag 20 augustus 
Jaarmarkt in Hillegom

Maandag 26 september 
Jaarmarkt in Lisse

Zaterdag eind  
september 

Kwispeldag ’s Heeren Loo 
(v.d. Berghstichting) in 

Noordwijk

Zondag 2 oktober 
Dierendagfestijn bij  

dierenwinkel HANO in 
Noordwijkerhout

 
Word vriend met ons 
op Facebook. Kijk op 

www.facebook.com/ 
dierenasielnoordwijk 

en like ons.

Openingstijden  maandag t/m zaterdag van 13.00 uur tot 15.00 uur 
vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur

Gesloten zon en feestdagen
Rekeningnummer  NL68RABO0111660769 

t.n.v. Stichting Dierenopvangcentrum Noordwijk
Bestuur  René Burgler, bestuursvoorzitter 

Simon Vermeij, penningmeester 
Gerrie de Vries, secretaris

Beheerder Caroline van der Veld
Ass. Beheerder Linda Boeder
Dierenverzorgster Jolanda Vlieland
Dierenarts  Praktijk voor gezelschapsdieren A. van RielRoozen 

Oranje Nassaustraat 36, 2202 TL Noordwijk  
T  071 3613972

Dierenasiel Offem
Lageweg 2, 2201 TV Noordwijk
T 071 3616698
E dierenasielnoordwijk@gmail.com
W www.dierenasielnoordwijk.org

Belangrijke informatie

Vormgeving tovision Noordwijkerhout


