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Voorwoord
Een jubileum jaar zonder een feestje. Al 45 jaar zet de 
Fûgelhelling zich in voor veel in het wild levende 
dieren. Niet alleen vogels, maar ook klein wild zoals 
egels, reeën en otters. Soms zitten er jaren tussen met 
belangrijke mijlpalen, zoals een jubileum. Of jaren die 
afwijken en nog lang in ons collectief geheugen blijven 
zitten. Denk dan aan de corona epidemie. 
De afgelopen jaren zien we helaas ook steeds vaker 
dat we te maken krijgen met de vogelgriep. Waarbij 
helaas veel dieren geëuthanaseerd moesten worden 
ter voorkoming van een lange lijdensweg. Een ziekte 
die vele van ons aangrijpen. We voelen ons dan vaak 
machteloos. Een enkele keer hebben we door de 
moderne technieken die we in huis hebben, kleine 
succesjes. Zo worden we als Fûgelhelling steeds vaker 
benaderd en ingezet bij het helpen met olie 
besmeurde vogels. In 2021 is een waterinstallatie met 
speciale sproeikoppen geïnstalleerd, waardoor we 
meerdere vogels tegelijkertijd kunnen behandelen. 
 
We hebben in 2021 weer meer dieren opgevangen dan 
in 2020. Het verschil: ca. 2.243 dieren. Waardoor we 
uitkomen op een totaal van 11.243 opgevangen dieren 
voor 2021. Dit komt o.a. doordat het werkgebied 
steeds groter wordt en de dierenambulances de 
opvang steeds beter weten te vinden. Helaas zien we 
ook door de 'menselijke invloed' jaarlijks steeds meer 
dieren voorbij komen. Complete nestjes met zeer 
jonge vogels die tijdens verbouwingen worden 
binnengebracht, maar ook mensen die een jonge haas 
zien en niet zo goed weten hoe te handelen. Ook deze 
dieren worden vaak bij de opvang binnen gebracht. 
Een trend die wij helaas steeds vaker zien. Door de 
groei in opgevangen dieren ontstaat meer druk op de 
vrijwilligers en de medewerkers van de Fûgelhelling en 
stijgende kosten. Daarom gaan we steeds meer 
inzetten op het informeren van het publiek. 
 
Naast de zorgen die de Fûgelhelling heeft over deze 
nieuwe trends, hebben we ook een hele mooi stap 
kunnen zetten. Zo hebben wij een overeenkomst 
kunnen sluiten met de dierenbescherming. Waarbij 
een stuk continuering is ontstaan voor de dekking van 
de kosten. Een belangrijke stap die uiteindelijk gaat 
zorgen voor een financieel stabielere opvang. 
Ook afgelopen jaar zijn er weer enkele bijzondere 
dieren de opvang gepasseerd. Zo hebben we de 
bosvleermuis, een melanistische ree en onder andere 
een zwarte ooievaar in de opvang gehad. Soorten die 
het hart van iedere dierverzorger sneller doet kloppen. 
 

In oktober is er een nieuwe penningmeester gestart. 
Jan Harkes van der Molen die het stokje van Fons 
Nielen heeft overgenomen. Fons heeft de afgelopen 
jaren namens het bestuur met veel toewijding zijn 
werkzaamheden uitgevoerd. Naast Fons Nielen 
hebben we vanuit het algemeen bestuur afscheid 
genomen van Johan Spinder. Namens het hele team 
willen wij beide heren hartelijk bedanken voor hun 
jarenlange inzet voor de stichting. 
 
Ik ben erg trots op onze beheerder Hetty Sinnema en 
het team van medewerkers, vrijwilligers en 
medebestuursleden. Een mooi team dat met elkaar 
een professioneler en (financieel) gezondere 
Fûgelhelling nastreeft. 
 
Hopelijk kunnen we in 2022 wel ons jubileum met jullie 
allemaal vieren. 
 
Greetje Mast

Greetje Mast



2021 was een jaar waarin de Fûgelhelling te maken 
kreeg met de corona epidemie, de vogelgriep en 
stijgende energielasten. 
 
Als gevolg van de corona epidemie zijn er in 2021 geen 
educatieve- en informatieve activiteiten georganiseerd. 
Ook moesten we de bezetting tot het minimum 
terugbrengen en intern strenge richtlijnen invoeren 
om besmetting van medewerkers te voorkomen. Grote 
uitval van medewerkers en vrijwilligers zou immers 
dramatische gevolgen hebben voor de verzorging van 
de opgevangen dieren. Aan de medewerkers van de 
dierenambulances zijn speciale instructies gegeven. 
 
De uitbraak van de vogelgriep had direct gevolgen voor 
het organiseren van opvang van onze dieren. 
Voorkomen moest worden dat opgevangen dieren bij 
de Fûgelhelling besmet zouden raken met als gevolg 
dat we alle aanwezige dieren zouden moeten laten 
euthanaseren. Door een reorganisatie van de opvang 
en het vergroten van onze quarantaine capaciteit 
hebben we een uitbraak bij ons kunnen voorkomen. 
Ook de medewerkers van de dierenambulances 
hebben zich gehouden aan de strenge voorschriften 
die we moesten afkondigen om “schoon” te blijven. 
 
Het opvangen van dieren vraagt veel energie, uiteraard 
van de dieren zelf maar ook van medewerkers en 
vrijwilligers. Daarnaast zorgt de opvang van dieren ook 
voor hoge energienota’s. Kooien moeten verwarmd 
worden, water in de baden en bassins voor 
watervogels moet verwarmd worden. Warmtelampen 
zijn noodzakelijk voor heel jonge vogels. Begrijpelijk 
dus dat de huidige prijsstijgingen een flink gat slaan in 
onze budgetten. 
 
Ondanks, de hierboven aangegeven problemen van 
het afgelopen jaar, zijn we er in geslaagd ruim 11.000 
dieren op te vangen. Dat zijn er zo’n duizend meer dan 
in 2020. Op een gegeven moment was de Fûgelhelling 
de grootste egelopvang in Nederland. Het is weer het 
zoveelste signaal dat het niet goed gaat met egels in 
onze directe leefomgeving. Daarom doen we ons best 
en slagen we er in deze egels na een soms lange 
herstelperiode weer in de natuur terug te zetten. 
 
Toename van het aantal opgevangen dieren is ook het 
gevolg van onze samenwerking met de 
Dierenbescherming. Over en weer zijn meerjarige 
afspraken gemaakt om nauw samen te werken, met als 
doel opgevangen dieren met de dierenambulances zo 
snel mogelijk bij de Fûgelhelling af te leveren. In 2022 
zullen de Dierenbescherming en de Fûgelhelling de 
samenwerking evalueren en voor de toekomst de 
bestaande afspraken zo nodig aanpassen. 
 
In 2021 werden we ook geconfronteerd met het 
aanscherpen van de kwaliteitsregels door de 
verschillende overheden. Uit de jaarlijkse inspectie is 
gebleken dat de Fûgelhelling in veel opzichte koploper 
is voor wat betreft de kwaliteit. Dat geldt niet alleen 
voor de inrichting van onze dierenverblijven, maar ook 

voor de kwaliteitseisen, die we aan onze 
medewerkers/dierverzorgers stellen en de specifieke 
deskundigheid die we als Fûgelhelling inzetten, 
waaronder een structurele samenwerking met 
dierenartsen. Opvang van dieren is niet alleen een 
kwestie van goede verzorging en voeding, maar ook 
van medische ingrepen en toedienen van medicijnen. 
 
De Fûgelhelling is in 2021 door het CBF als goed doel 
erkend. Voor ons een teken, naast onze ANBI status, 
dat we als organisatie er in slagen in kwalitatief opzicht 
steeds professioneler te worden. Langs deze weg 
geven we overheden, donateurs en de mensen, die zelf 
of via de dierenambulances dieren naar ons brengen, 
de garantie dat hun geld goed besteed wordt en het 
welzijn van de dieren bij ons in goede handen is. 
 
In financieel opzicht hebben we dit moeilijke jaar toch 
positief kunnen afsluiten. Dit is ons gelukt door 
enerzijds minder personeelskosten (vanwege corona), 
anderzijds door het uitstellen van 
(ver)bouwactiviteiten. Noodzakelijke vernieuwing van 
een aantal quarantaine dierverblijven, de bouw van 
een nieuw verblijf voor wad- en weidevogels en de 
opvang voor olieslachtoffers zijn dus niet in 2021 
gerealiseerd maar opgenomen in de planning voor 
2022. 
 
Het huidige beleid zal ook in 2022 worden voortgezet. 
Waar mogelijk zullen we samenwerking zoeken met 
overheden en verwante organisaties. De aandacht 
voor de kwaliteit van onze directe leefomgeving maakt 
ook het bestaan van de Fûgelhelling, als professionele 
opvanglocatie voor Noord-Nederland steeds 
duidelijker. Daarvoor is alle steun, van welke aard ook, 
zeer welkom en het bestuur dankt bij deze de vele 
donateurs voor hun zo noodzakelijke betrokkenheid en 
bijdragen. 
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Januari 
- De zeearend die in 2020 bij de opvang gebracht werd, 
werd op 9 januari geringd door de 
zeearendenwerkgroep. De zeearend kreeg ook 
kleurringen, zodat, eenmaal vrijgelaten in de natuur, 
deze zeearend herkend zou kunnen worden. 

Februari 
- Door alle coronamaatregelen werd er gewerkt met 
een klein team in de opvang. Bezoek was niet meer 
mogelijk en de inzet van vrijwilligers werd tot een 
minimum teruggebracht. Door de vorst waren er deze 
maand veel winter-slachtoffers. Vooral egels, reigers, 
steltlopers, watervogels, jonge buizerds en haasjes. De 
meeste dieren waren vooral onderkoeld en ondervoed 
geraakt. Bovendien hebben we deze maand extra vis 
ingekocht. Vogelwachten uit de omgeving konden deze 
vis bij ons ophalen, om te voeren aan wilde dieren, die 
het moeilijk hadden door de vorst. 
 
-  Op 28 februari werd eindelijk de zeearend 
vrijgelaten. Na een operatie en lang herstel was de 
vogel er klaar voor. Bij het openen van de mand vloog 
ze prachtig weg bij het Lauwersmeer. Na de vrijlating 
hebben we meerdere foto’s en berichten gekregen, 

2021 in Vogelvlucht 

Ringen van de zeearend

Geringde zeearend

Jonge otter in de opvang



waaruit bleek dat de vogel zowel in Duitsland als in 
Nederland regelmatig gespot wordt (te herkennen aan 
de aangebrachte kleurringen). Het is fijn om te zien dat 
ze het zo goed doet. 
 
Maart 
- In november 2020 werd vanuit Groningen een 
kokmeeuw bij de opvang gebracht. De meeuw was 
verstrikt geraakt in visdraad en hierdoor gewond en 
verzwakt. Na behandeling en rust in de opvang kon de 
meeuw weer vrijgelaten worden. In maart kregen we, 
via de ring, de terugmelding, dat de vogel weer vrolijk 
rondvliegt in Groningen en dat het dus hartstikke goed 
met hem gaat. 
 
April 
- Een maand met veel diersoorten in de opvang, die we 
niet elke dag zien! Zo werden onder andere een 
roerdomp, Jan van Gent, noordse stormvogel, 
purperreiger, velduil én smelleken bij de opvang 
gebracht. Het blijft toch wel heel bijzonder om al deze 
soorten van dichtbij te zien én weer hun vrijheid terug 
te kunnen geven. 
 

- Zes jaar geleden verbleef er een lammergier in onze 
opvang, genaamd ‘Schils’. Schils is onderdeel van een 
herintroductieprogramma om de lammergier terug te 
brengen in de Franse Alpen. Na herstel zes jaar 
geleden, is deze vogel door onze beheerder 
teruggebracht naar zijn leefgebied, inclusief ring en 
zender om deze vogel te kunnen blijven volgen. In april 
2021 kregen we het goede nieuws dat Schils intussen 
met partner zich gevestigd heeft in de Franse Alpen! 
 
Mei 
- Een jonge otter werd in mei bij de opvang gebracht, 
gevonden op een bouwplaats, al steun zoekend bij een 
timmerman. Wist u dat we bij het grootbrengen van 
jonge zoogdieren een “handsoff” beleid voeren? Dit 
betekent dat we de dieren zo min mogelijk hanteren, 
zodat zij niet aan mensen gewend raken en een zo 
goed mogelijke overlevingskans in de natuur hebben. 
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- In deze maand kon ook onze “otterbaby” van 2020 
vrijgelaten worden! Intussen uitgegroeid tot een 
stevige, vliegensvlugge en nieuwsgierige otter. Bij de 
vrijlating was hij eerst wat aarzelend maar ging hij 
daarna, vol interesse voor de omgeving, op onderzoek 
uit. 
 
- Als gevolg van de coronamaatregelen hebben we de 
interne vrijwilligerscursus dierverzorging voor het eerst 
online gegeven. Ieder jaar kunnen vrijwilligers deze 
bijscholing volgen. Lesstof, professionele begeleiding 
en werkervaring zorgen ervoor dat we een heel goed 
team vrijwilligers hebben. 
 
Juni 
- Al jaren broedt er een ooievaarspaar op het terrein 
van De Fûgelhelling. Helaas sneuvelde de paal, 
inclusief nest, na een hevige zomerstorm in juni. Na 
een oproep op ons Facebook-account eind december 
werd er een nieuwe paal voor ons gemaakt. Deze 
wordt in 2022 teruggeplaatst, zodat het ooievaarspaar 
weer terug kan komen op hun vertrouwde plek! 
 
- In de zomer is het altijd ontzettend druk in de opvang 
en worden er veel dieren gebracht. Gelukkig kunnen er 
ook veel dieren vrijgelaten worden, zoals de merel en 
mus op de foto (die als jong bij ons gebracht werden 
en er nu weer klaar voor waren om vrijgelaten te 
worden). 

Juli 
- In juli werden we aangenaam verrast door Stichting 
DierenLot met een bijdrage van €39.000,- voor ons 
project Oostvleugel. Met de uitvoering van dit project 
hopen we dierverblijven, speciaal voor wad- en 
weidevogels te realiseren. Ook een speciale opvang 
voor otters zit in de planning. 

 
- Veel huiszwaluwen, gierzwaluwen en 
boerenzwaluwen werden de afgelopen zomer 
opgevangen. Veel van deze vogels komen als jong op 
de grond terecht, kunnen nog niet wegvliegen en 
worden bijvoorbeeld gegrepen door een huisdier of 
opgepakt door mensen en meegenomen. In juli kon 
het grootste deel van de groep zwaluwen weer 
vrijgelaten worden. 
 
Augustus 
- Deze maand werd de tweede otter van dit jaar 
vrijgelaten. Vanaf het begin beet deze otter fel van zich 
af in de opvang. Bij de vrijlating bleef ze kalm en ging 
ze rustig op onderzoek uit in haar nieuwe omgeving. 
 
September 
- Ieder jaar worden er veel vleermuizen opgevangen bij 
De Fûgelhelling. We zien verschillende soorten 
voorbijkomen, zoals de gewone- en ruige 
dwergvleermuis, laatvlieger, bosvleermuis, 

Merel

Ooievaarspaar op hun paal

Donatie van  
Stichting DierenLot

Grootoorvleermuis



tweekleurige vleermuis, rosse vleermuis en grootoor 
vleermuis. Zij worden verzorgd door een vast team, dat 
getraind is om deze dieren te verzorgen. Teamleden 
worden jaarlijks geënt tegen rabiës. 
 
- In september worden zoveel mogelijk uilen uit de 
opvang vrijgelaten. Uilen komen vaak als takkeling de 
opvang binnen en hebben tijd nodig om te groeien, te 
leren jagen en op en top fit te worden, voordat ze weer 
vrijgelaten kunnen worden. Voordat de uilen worden 
vrijgelaten worden ze voor onderzoeksdoeleinden 
gewogen, gemeten en geringd. 
 
- September is ook de maand van onze doe-dag. Op 
die dag proberen we zoveel mogelijk achterstallige 
werkzaamheden weg te werken.  

Oktober 
- Ieder jaar worden er meer en meer egels naar de 
opvang gebracht. Egels worden vaak gebracht, omdat 
ze aangereden zijn of gepakt zijn door een huisdier of 
omdat hun leefgebied bebouwd wordt of omdat ze 
verstrikt raken in bijvoorbeeld fruitnetten. Ook dit 
egeltje raakte hierin verstrikt. Na het zorgvuldig 
verwijderen van het net en bijvoeren van het egeltje 
kon deze gelukkig weer vrijgelaten worden. Via onze 
social mediakanalen hebben we gevraagd ons te 
helpen egelslaapzakjes te vouwen voor de 

egelverblijven. Hier werd massaal op gereageerd en er 
werden meer dan 500 egelslaapzakjes bij de opvang 
gebracht! 
 
- In oktober werden veel zeekoeten bij de Fûgelhelling 
gebracht. Na weken van intensieve zorg konden de 
dieren weer vrijgelaten worden. Alle zeevogels, die bij 
ons in de opvang komen, worden door ons gewassen 
voordat ze weer vrijgelaten worden. Op deze manier 
worden alle veren goed schoon en zijn deze weer 
waterdicht. Voordat een vogel gewassen kan worden, 
wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar o.a. de 
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bloedwaardes. Mede hierdoor weten we of een vogel 
klaar is voor een wasbeurt. 
 
- Door versoepeling van de corona-maatregelen kon 
onze opvang weer open voor bezoek op de 
woensdagmiddag. Veel mensen hebben daar gebruik 
van gemaakt.  
 
November 
- In november zijn we gestart met onze online 
nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar 
donateurs, die hebben aangegeven deze te willen 
ontvangen.  
 
- Na amper een maand open te zijn geweest voor 
bezoekers op de woensdagmiddag, moesten wij begin 
november helaas weer onze deuren sluiten. Dit ter 
voorkoming van verspreiding van corona en de 
vogelgriep. De opvang bleef uiteraard open voor het 
brengen van dieren. Opvang was alleen mogelijk via 
het opvanghok bij het toegangshek. Binnen de opvang 
werd een ‘crisisteam’ opgericht om de dieren te 
kunnen blijven verzorgen. Helaas moesten veel 
vrijwilligers, voor de tweede keer dit jaar weer 
thuisblijven om het aantal mensen op de werkvloer 
zoveel mogelijk te beperken. 
 

December 
Op 8 december 2021 kwam er via onze tussenopvang 
op Terschelling een verzwakte en sterk vermagerde 
papegaaiduiker bij ons binnen. Er spoelden in deze 
periode meer papegaaiduikers aan op de Nederlandse 
kust. Na een intensieve behandeling van 
vochttherapie, sondevoeding, toedienen van vis en een 
wasbeurt was de papegaaiduiker er eind december 
weer klaar voor om vrijgelaten te worden. 

Hetty 50
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2021 was een erg druk jaar voor De Fûgelhelling. In 
totaal hebben we 11.727 dieren opgevangen. Mede 
door de lockdown gingen mensen veel meer naar 
buiten en waren dieren gemakkelijker te vinden.  
 
Opvallend hierbij is de enorme stijging in het aantal 
hazen dat we hebben opgevangen.  In 2020 waren dat 
er nog 149 en afgelopen jaar steeg dat aantal naar 238. 
In de eerste tabel staat een top 20 weergegeven van 
opgevangen vogels. Het dier dat het vaakst naar de 
wildopvang gebracht werd is de houtduif. Deze duiven 
leven in- en rondom onze directe leefomgeving en 
worden hierdoor gemakkelijk gevonden, wanneer zij 
gewond of verzwakt zijn. Ook de merel wordt jaarlijks 
veel opgevangen, waarbij het vooral gaat om jonge 
dieren. Wanneer een jonge merel uitvliegt, verblijft het 
jong nog een paar dagen op de grond. In deze korte 
tijd leren de jongen alles van de ouders, zoals oefenen 
met vliegen en zelf voedsel zoeken. Kortom, een 
kwetsbare periode voor deze jonge merels. 
In de tabel staat achter sommige soorten een * 
weergeven. Deze vogelsoorten staan op de rode lijst 
van het IUCN (International Union for the Conservation 
of Nature). Dit betekent dat deze soorten extra 
kwetsbaar zijn en er maatregelen genomen worden 
om verder achteruitgang van de soorten tegen te 
houden. 

De tweede tabel laat de top 10 zien van zoogdieren, 
die het vaakst werden opgevangen. Waar er in 2020 
nog 999 egels opgevangen werden; in 2021 steeg dat 
aantal naar 1334 egels. Ook het aantal hazen en reeën 
steeg enorm. Bij alle zoogdieren, die bij de wildopvang 
worden gebracht, hanteren we een strikt ‘hands-off’ 
beleid. Dit betekent dat de dieren zo min mogelijk 
gehanteerd worden, er niet tegen ze gepraat wordt en 
we niet met de dieren knuffelen. In 2021 zijn er 
verschillende manieren ontwikkeld om zoogdieren al 
vanaf jonge leeftijd ‘hands-off’ te voeden en te zorgen 
dat ze zelf hun speciale melk binnenkrijgen, zonder dat 
wij ze daarvoor moeten hanteren. Door dit beleid 
hoeven hazen minder lang te verwilderen en kunnen 
wij ze eerder dan voorheen vrijlaten.  

Opgevangen dieren 2021

Top 20 opgevangen vogels 
 
Houtduif 1232 
Merel 763 
Huismus* 721 
Wilde eend 493 
Koolmees 458 
Zwarte kraai 447 
Turkse tortel 334 
Kauw 328 
Houtsnip 266 
Spreeuw 266 
Stadsduif 251 
Huiszwaluw* 219 
Gierzwaluw 191 
Buizerd 190 
Ekster 183 
Zilvermeeuw 176 
Meerkoet 167 
Kokmeeuw 146 
Boerenzwaluw* 141 
Scholekster 125 

Top 10 opgevangen zoogdieren 
 
Egel 1334 
Haas* 238 
Dwergvleermuis 197 
Ree 64 
Wild konijn* 59 
Steenmarter 35 
Eekhoorn 34 
Laatvlieger* 28 
Rosse vleermuis 9 
Grootoorvleermuis 8 
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Stichting Vogelasiel De Fûgelhelling, de wildopvang 
voor Noord-Nederland, bestaat sinds 1975. Sinds 
die tijd hebben er veel ontwikkelingen 
plaatsgevonden op het gebied van communicatie 
en publiciteit. 
 
Van berichtgeving via de papieren media en soms een 
stukje op de regionale radio/televisie zender, maken 
we nu gebruik van de sociale media op het internet. 
Vooral tijdens de coronacrisis en de uitbraak van de 
vogelgriep zijn sociale media een heel bruikbaar 
communicatiemiddel gebleken. 
 
Tijdens beperkte opening en zelfs sluiting van de 
opvang, is het voor veel mensen (inclusief alle 

vrijwilligers, die nu even niet op de opvang konden zijn) 
een mooie manier om betrokken en op de hoogte te 
blijven van het wel en wee in de opvang. 
 
De Fûgelhelling is actief op de volgende kanalen: 
Facebook - @DeFugelhelling 
Twitter - @Fugelhelling 
Instagram – defugelhelling 
Tiktok - @wildopvangdefugelhelling 
LinkedIn - De Fûgelhelling Wildopvang Noord-
Nederland 
 
Een groeiend aantal bezoekers weet ons inmiddels al te 
vinden. Volgt u ons al? 

De Fûgelhelling en 
sociale media
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  Balans per 31-12-2021

  Verlies en Winstrekening 2021
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www.i琀ryskegea.nl

Wil je mij blijven zien? 
Fûgelhelling en It Fryske Gea maken zich sterk voor de (weide)vogels 

De tureluur met haar ‘pykjes’. Dit prach琀ge beeld is geen vanzelfsprekendheid meer. 

Doneer en we betalen je terug in natuur
www.i琀ryskegea.nl/red-de-weidevogel

It Fryske Gea werkt hard aan een thuis voor weidevogels. In samenwerking met andere par琀jen 
beschermen we het leefgebied van de Fryske greidfûgel, bijvoorbeeld door de aankoop van grond.  

Dit kost geld en daarbij hebben wij jouw hulp nodig!



Een goede band tussen mens en dier, dat is wat A7 Noord dierenartsen 

 nastreeft. Zorg en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel.  Wij 

zijn een moderne kliniek met veel mogelijkheden op gebied  van 

diagnostiek en behandeling.

• laparoscopische sterilisatie (d.m.v. een kijkoperatie)

• digitale röntgen (officiële ED- en HD-foto’s)

• eigen bloed analyse apparatuur

• professionele gebitsreiniging 

 (inclusief de mogelijkheid tot chirurgische extractie en dentale röntgenfoto’s)

• bloeddrukmetingen bij hond en kat

• twee dagen in de maand is oogspecialist Roswitha van de Sandt aanwezig

• 24/7 bereikbaar

Vestiging Drachten
Nipkowlaan 17

9207 JA Drachten

0512 30 14 44

info@a7n.nl

Vestiging Burgum
Tussendijken 41

9251 LX Burgum

0511 46 40 60

info@a7n.nl

www.a7noorddierenartsen.nl


