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Vogel- en wildopvang 

De Paddestoel 

Bezoekadres 

Vogelasiel De Paddestoel 
Jan Verfailleweg 620A 

1783BW Den Helder 
 
Postadres 

Vogelasiel De Paddestoel 
Postbus 336 

1780 AH Den Helder 
 
Website 

www.vogelasieldepaddestoel.nl 

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag 

10.00 – 16.00 uur 
(Pauze van 12.00 – 13.00 uur) 

 
E-mail 

info@vogelasieldepaddestoel.nl 
 

Telefoon 

0223 - 62 05 86 of 06 - 57072575 (na 
sluitingstijd) 



Beste mensen, 
 

Bijna weer een jaar voorbij, een jaar waarin bij Vogel- en wildopvang de Paddestoel veel is 
gebeurd. Zo vertrokken in het eerste half jaar drie beheerders omdat ze elders een goede 
baan konden krijgen en zich konden verbeteren. Vanaf september 2017 kwam Melanie 
Leijding in dienst als beheerder en in oktober van dit jaar kreeg ze versterking van Janet 
Bontes die een contract van 16 uur per week kreeg als assistent-beheerder. 
Aan het vrijwilligers front gebeurde ook het nodige, sommigen vertrokken, maar er kwamen 
gelukkig ook weer nieuwe vrijwilligers voor in de plaats. De Paddestoel biedt ook  
dagbestedingsplaatsen aan mensen. Jammer genoeg vertrokken Frieda Zieleman en Kees 
van Rest. Beiden hebben toch heel wat jaartjes bij de Paddestoel hun bijdrage en werk 
geleverd. 
 

Er wordt al een aantal maanden constructief samengewerkt door De Helderse Vallei, Vogel- 
en wildopvang De Paddestoel en  de Gemeente Den Helder. Daarbij is het beoogde einddoel: 
volledige integratie van De Paddestoel in De Helderse Vallei, waarmee we de inheemse 
wildopvang in Den Helder ook voor de toekomst willen borgen. Wij verwachten u kort na de 
jaarwisseling nader te kunnen informeren over de tot dusver bereikte resultaten en het 
vervolg. Onder het kopje “Stand van zaken bij de opvang” verderop in deze nieuwsbrief vindt 
u meer informatie over dit project. 
 
Los van alle genoemde ontwikkelingen die gaande zijn zal ook in 2018 de Vogel- en 
wildopvang De Paddestoel de dieren weer opvangen en met de kwalitatieve zorg omringen 
die nodig is. De beheerders en de vrijwilligers staan hier met elkaar voor garant.   
Daarbij is ook de steun van de leden, donateurs en organisaties natuurlijk weer ongelooflijk 
belangrijk.  Steun in vele vormen, financieel, voedsel, hulpmiddelen et cetera. Wij zijn u daar 
heel dankbaar voor. Het maakt dat De Paddestoel ook het afgelopen jaar een dekkende 
exploitatie had. Dat deze dienstverlening in de kop van Noord-Holland nog steeds voorziet in 
een noodzakelijke behoefte  staat, gezien de hoeveelheid vogels en zoogdieren die jaarlijks 
worden gebracht , niet ter discussie.   
 
Ook de Wet Dieren is daarover duidelijk. Artikel 1.4: dat een ieder een algemene zorgplicht 
voor dieren heeft, Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen huisdieren en in het wild 
levende dieren. Dit zou dus niet uitmaken of het om een hond, kat, konijn, haas, vogel of vos 
gaat. Daarbij moet rekening worden gehouden met de intrinsieke waarde van het dier 
(Artikel 1.3 van de Wet Dieren). In het geval van de in het wild levende dieren dient de 
gemeente zorg te dragen dat de inbreuk op de intrinsieke waarde wordt voorkomen en dat 
de dieren de zorg krijgen die noodzakelijk is enz.  
Tot zover voorlopig. 
 

Henk Post. 
 

 

 

 

        WOORD VAN DE VOORZITTER 
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BEDANKT! 
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Wij willen iedereen hartelijk bedanken die ons het afgelopen 
jaar op verschillende manieren heeft geholpen. Wij hopen 

van harte dat u ons blijft steunen in 2018. U maakt het 
mogelijk dat wij voor de dieren kunnen zorgen en hen na 

herstel weer vrij kunnen laten in de natuur.  
Zonder uw hulp redden we het niet! 

 

 
HARTELIJK DANK NAMENS ALLE ZOOGDIEREN, VOGELS EN 

MEDEWERKERS VAN VOGEL- EN WILDOPVANG DE 
PADDESTOEL! 

 

 

 

 



 
Wij zijn ontzettend blij met alle (nieuwe) vrijwilligers die zich dit jaar hebben 

aangemeld en die ons door dik en dun steunen.  
 

We zijn echter met spoed op zoek naar meer vrijwilligers, vooral in de ochtenden 
en weekenden kunnen wij extra hulp gebruiken. 

 
De taken bij onze opvang bestaan voornamelijk uit het schoonmaken van de 

dierverblijven, het voeren van de dieren, het (indien nodig) behandelen van de 
dieren en de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden op de werkvloer. Wilt u ons 

komen helpen of wilt u meer informatie? Meld u dan aan via de mail 
info@vogelasieldepaddestoel.nl of bel met 0223 - 62 05 86 of 06 - 57072575 (na 

sluitingstijd).  
 

De Paddestoel is geheel afhankelijk van giften en donaties en heeft een structureel 
financieel tekort, daarom zijn alle bijdragen welkom. U kunt al lid worden van onze 
vereniging vanaf €10,- per jaar. Studenten en 65+ers worden zelfs al lid vanaf €5,- 

per jaar. Een eenmalige donatie is ook meer dan welkom om onze dieren te blijven 
verzorgen. De Paddestoel is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI-

instelling, wat betekent dat u uw gift fiscaal vriendelijk kunt geven. Mocht u lid zijn 
maar dit jaar uw lidmaatschap nog niet betaald hebben, zouden wij u willen 
vragen om dit alsnog te doen. Een aantal mensen hebben voor 2018 al hun 

donatie/ lidmaatschap  overgemaakt, onze dank hiervoor. U kunt uw bijdrage 
storten op het volgende rekeningnummer: 

 

NL20INGB0002465109  
o.v.v. lidmaatschap of donatie vogelasiel en uw emailadres  

(i.p.v. het @ typt u de hoofdletter A) 
 

 

 

 

        Help de dieren en word lid! 
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Lieve lezers, 
 
Wat een verandering!  
Sinds 1 september dit jaar ben 

ik de nieuwe beheerder van  
Vogel- en wildopvang de Paddestoel. Ik vind 
het belangrijk dat mensen weten dat we naast 
vogels ook gewonde/ verzwakte zoogdieren 
opvangen, verzorgen en weer vrijlaten. Ik ben 
25 jaar en geboren en getogen in Zaandam. 
Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd aan de 
opleiding HBO-diermanagement in 
Leeuwarden. Dat ik nu de beheerder mag zijn 
van een opvang voor inheemse vogels- en 
zoogdieren is een droom die uitkomt. Ik vind 
het heerlijk om elke dag te mogen werken met 
de dieren en ze een zo goed mogelijke 
verzorging te bieden zodat ze weer snel terug 
kunnen naar waar ze horen; de natuur. Het 
weer vrijlaten van de dieren behoort dan ook 
tot 1 van mijn favoriete momenten van de dag. 
Ook het werken met onze vrijwilligers en 
mensen van de dagbesteding vind ik geweldig. 
Ik hoop dat ik dit nog een lange tijd mag 
blijven doen, een mooiere baan bestaat er 
toch niet?! 
 
Melanie Leijding 

Beheerder Vogel- en wildopvang  
De Paddestoel 
 

Lieve lezers, 
 
Mijn naam is Janet Bontes, 46 jaar, en sinds 
oktober dit jaar ben ik begonnen als assistent-
beheerder van Vogel- en wildopvang de 
Paddestoel, wat ik echt ontzettend leuk vind 
om te doen. Door mijn jarenlange 
werkervaring als dierenartsassistente heb ik al 
met veel verschillende dieren gewerkt. Toch 
zijn vogels een vak apart! Werken met vogels 
bij de Paddestoel is een ontzettend leuke 
nieuwe uitdaging. Daarnaast vind ik het ook 
erg leuk om te werken met onze verschillende 
vrijwilligers en mensen van de dagbesteding. 
Het leukste wat ik tot nu toe heb meegemaakt 
bij de Paddestoel is egel Thom, een onwijs 
brutale egel die nu weer van zijn vrijheid aan 
het genieten is buiten.  
 
Ik hoop dat de Vogel- en wildopvang nog 
geruime tijd open kan blijven en dat ik mijn 
steentje kan blijven bijdragen aan de opvang, 
verzorging en vrijlating van de wilde dieren, 
want dat is waar je het voor doet! 
 
Janet 
Assistent-beheerder Vogel- en wildopvang  
De Paddestoel 
 
 



EEN KIJKJE BIJ DE DIEREN  
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UIT DE PRAKTIJK 

DAGBESTEDING 

 
Op het moment hebben wij nog plekken voor de dagbesteding beschikbaar. Kent u iemand die hier 

interesse in zou hebben? Neem dan contact met ons op via ons telefoonnummer of e-mailadres. Wij 
zorgen voor goede begeleiding door de beheerder- en assistent beheerder. Er zijn meerdere 

werkzaamheden en belangrijk om te weten is dat er bij ons geen werkdruk is. Goede verzorging van de 
dieren, vertrouwen en gezelligheid met elkaar staan bij ons in een hoog vaandel. 
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VRIJWILIGER IN HET ZONNETJE  
 
Wij zijn ontzettend dankbaar voor alle vrijwilligers die hun tijd 
gebruiken om met ons voor de dieren in onze opvang te 
zorgen. De werkzaamheden bij de opvang bestaan echter niet 
uit alleen het verzorgen van de dieren. Er moet bijvoorbeeld 
onderhoud gepleegd worden aan de verblijven van de dieren, 
de kasten, de wasmachine, de bedrading in het pand, de 
computer, de panden zelf en ga zo maar door. Belangrijk is dat 
onze medewerkers allemaal veilig en efficiënt kunnen werken. 
Wat zijn we dan ook ontzettend blij met ons manusje-van-
alles: Dirk Beijer! Door weer en wind staat hij voor ons klaar 
om technische werkzaamheden uit te voeren. Zijn zaterdag 
offert hij vaak op om verbeteringen door te voeren of om op 
te ruimen bij de Paddestoel, iets wat door alle dieren en 
medewerkers ontzettend gewaardeerd wordt. 
 

Daarom: Dirk bedankt!! 

Momenteel hebben wij als 
opvangentrum een ophok/ 
afschermplicht, wat betekent dat de 
opgevangen dieren geen vrije uitloop 
buiten mogen hebben, maar dit dat 
dit afgedekt moet zijn. Omdat wij als 
opvang alle onnodige risico’s willen 
voorkomen, is de Paddestoel, zolang 
er sprake is van Vogelgriep in 
Nederland, gesloten voor bezoekers. 
Zodra u weer een kijkje mag komen 
nemen bij onze dieren zullen wij u op 
de hoogte brengen via onze 
Facebook-pagina of de website. Voor 
vragen of bij twijfel mag u natuurlijk 
ook altijd even bellen.  



Stand van zaken bij de opvang  
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Er worden al geruime tijd gesprekken gevoerd over de mogelijke integratie van de Paddestoel 
bij de Helderse Vallei (HV). De eerste gesprekken hierover dateren van 12 en 20 december 
2016 tussen het bestuur van de Paddestoel en de gemeente waarin werd aangegeven dat de 
Paddestoel meer structurele zekerheid wilde voor het voortbestaan en de bedrijfsvoering. 
Afgesproken werd dat de gemeente contact op zou nemen met de HV of die open zou staan 
voor een verkennend gesprek.  
 
Op 23 januari vond vervolgens een verkenningsgesprek plaats met de gemeente, het bestuur 
van de Paddestoel en Katelijne van Spronsen, directeur van de Helderse Vallei. Uit het gesprek 
komt de eerste optie uit als voorkeur. Deze luidt: Het vogelasiel integreren in de HV waardoor 
het onderdeel wordt van de HV en de bedrijfsvoering georganiseerd kan worden conform de 
bedrijfsvoering van de HV.  
 
Op 10 april werd een vervolggesprek gehouden tussen de genoemde partijen. Het bestuur van 
de Paddestoel gaf aan verder te willen met de gesprekken over mogelijk opgaan in de HV. 
Afgesproken werd dat de partijen zouden nadenken over de mogelijke consequenties en dit 
terug zouden koppelen naar de gemeente. Vervolgens vond er op 11 juli 2017 een bestuurlijk 
overleg plaats tussen de gemeente met wethouder en het voltallige bestuur van de 
Paddestoel.   
 
Ondertussen hebben drie personen te weten de heren Ben Reiff, Henk Oude Nijhuis en Kees 
Riezebos aangegeven het proces van de eventuele overname te willen ondersteunen, te 
begeleiden en er actief mee aan de slag te gaan. Voorwaarde is wel met een mandaat. Het 
bestuur besluit op 20 juli dat mandaat schriftelijk te geven en Ilse Kootkar namens het 
Paddestoel-bestuur in de nieuwe “overnamecommissie” af te vaardigen. Vervolgens voert de 
commissie een aantal gesprekken met de HV en de gemeente. En in oktober presenteert zij 
het projectplan, “Wildopvang Den Helder”.  
 
Op 16 oktober 2017 hebben de drie partijen overleg en wordt afgesproken dat ze een aantal 
huiswerkopdrachten zullen uitvoeren. Op 14 november 2017 vindt er op het stadhuis weer een 
overleg plaats tussen de drie partijen en worden de verschillende projectplannen/stukken 
gepresenteerd. Gemeente Den Helder, de Helderse Vallei en Vogel- en wildopvang de 
Paddestoel werken eensgezind toe naar het onderbrengen van de wildopvang bij de Helderse 
Vallei.  
 
Het eerstvolgende inhoudelijke overleg staat gepland op 18 januari 2018. 



SUCCESVERHALEN 
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VRIJLATEN 
MEERKOET 

 

 

VRIJLATEN GROTE MANTELMEEUW 

 
Op 16 augustus 2017 kwam een geringde Grote 
Mantelmeeuw totaal verzwakt binnen bij de 
opvang. Voordat hij in Den Helder kwam was hij 
zelfs al meerdere keren gesignaleerd op 
verschillende plekken in Nederland, Noorwegen 
en Frankrijk. Hij at zelf niet dus ging oud-
beheerder Jasmijn aan de slag met 
dwangvoeding, De meeuw kreeg veel zorg en op 
11 september werd hij door medewerkers van de 
Paddestoel samen met wethouder Odd Wagner 
weer vrijgelaten 

VRIJLATEN 
EGEL: 
STORM 

 

 



Dierenwelzijnsorganisaties (DWO) 
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In de Stichting Dieren Welzijns Organisatie (DWO) is Vogel- en wildopvang de 
Paddestoel vertegenwoordigd met twee leden te weten: Ilse Kootkar en Henk Post. 
Ook het Schuthok en de Dierenambulance Den Helder – Hollands Kroon hebben 
vertegenwoordigers in het DWO bestuur. Het doel van het DWO is om een positieve 
bijdrage te leveren aan het dierenwelzijn binnen de regio. De gemeente stelt jaarlijks 
een subsidie beschikbaar voor projecten bij één van de drie organisaties of voor een 
overkoepelend project. Behalve de gezamenlijke collecte, organiseerde het DWO dit 
jaar ook weer een vrijwilligersavond op de nationale dag van de vrijwilliger om alle 
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Daarnaast heeft het DWO een eigen 
website waarop de diverse activiteiten staan vermeld 
(www.dierenwelzijnsorganisaties.nl). Verder voert het DWO één of tweemaal per 
jaar een bestuurlijk overleg met de gemeente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dierenwelzijnsorganisaties.nl/


2018: HET JAAR VAN DE HUISZWALUW  
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Elk jaar kiezen de Vogelbescherming en SOVON een vogelsoort uit om hier 
meer aandacht voor te genereren. Dit jaar is dat de huiszwaluw.  Het aantal 
broedparen van de huiszwaluw is de afgelopen 50 jaar sterk afgenomen. In 
sommige steden in Nederland is de huiszwaluw zo goed als verdwenen. In 
2018 wordt er onderzocht wat hier de precieze oorzaken van zijn om 
hierdoor de bescherming van deze prachtige vogels te verbeteren. Daarnaast 
kunt u zelf een bijdrage leveren aan het onderzoek, door bijvoorbeeld te 
helpen met kolonies van huiszwaluwen te tellen. Voor meer informatie kunt u 
kijken op de website van de SOVON (www.sovon.nl).  
 

 

De huiszwaluw leeft vooral in open gebieden en in de omgeving van 
gebouwen en bruggen, die zij gebruiken als een soort alternatieve 
rotswand. Er staan verschillende insecten op het menu van de 
huiszwaluw, waaronder muggen. Wist u dat de huiszwaluw op de Rode 
Lijst van Nederlandse broedvogels staat? Deze lijst bevat diersoorten die 
erg kwetsbaar zijn en soms zelfs bedreigd worden. De huiszwaluw gaat 
op trek naar tropisch Afrika tussen eind juli en oktober. Vaak keren zij 
tussen april en juni weer terug naar Nederland. 
 
U kunt de huiszwaluw zelf ook een handje helpen, door bijvoorbeeld 
geschikte dakranden wit te schilderen of door een huiszwaluwtil in de 
tuin te plaatsen. Meer tips kunt u vinden op de website van de 
Vogelbescherming (www.vogelbescherming.nl).  
 
Bron: Vogelbescherming, 2017 en Natuurfotografie.nl, 2017 

 

http://www.sovon.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/


 
TOT ZIENS IN 2018! 
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