Druk met dieren zijn ze bij
Boerderij Daalhoeve
Romeinse baan 200
6215 SK Maastricht (Daalhof)
Tel.: 043 – 3474786
www.daalhoeve.nl

Wanneer is het
ergens nog drukker?
Do.14 en vr. 15 dec. 2017
Kerstsfeer in Limmel
o.a. Kinderboerderij Limmel

Kinderboerderij De Heeg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht (De Heeg)
Tel.: 043-7370009

Zo. 17 december 2017
Connective (Dog) Walk
Animal’s Faith

www.kinderboerderijdeheeg.com

17 dec 2017 – 6 mei 2018
Het Duistere Dierenrijk
Natuurhistorisch Museum
http://nhmmaastricht.nl

Boerderij Oan Köbbes
Maasvelderweg 1
6229 XT Maastricht (Maasveld, Heugem)
Tel.: 06 – 22 55 34 86
Activiteitenboerderij De Grubbe
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht (Vijverdal, Scharn)
Tel.: 088 – 5069470
Kinderboerderij Limmel
Judeaweg 110a
6222 BW Maastricht
Tel.: 06 - 34 11 26 20
www.kinderboerderij-limmel.nl
www.facebook.com/KinderboerderijLimmel

Kinderboerderij Pietersheim
Neerharenweg 12
3620 Lanaken (B)
Tel. 00 32 (0)89 712120
Dierenpark Maastricht. Gem. Maastricht
Dierenambulance Limburg Zuid
Francois de Veyestraat 9
6221 AB Maastricht
Tel.: 0900-4433224 (50 cpm)

Za.13 januari 2018
Lezing: Trekken aan de lijn
Animal’s Faith
Zo. 14 januari 2018
Connective (Dog) Walk
Animal’s Faith
Zo. 21 januari 2018
Winteractiviteit
Kinderboerderij De Heeg
Za. 27 en zo. 28 januari 2018
Nationale Tuinvogeltelling
www.tuinvogeltelling.nl
Wo. 14 februari
Valentijnhartje maken
Kinderboerderij Limmel
Zo. 25 februari
Smikkelmiddag
Kinderboerderij De Heeg

www.dalz.nl

Stichting Dier in Nood
http://dierinnoodmaastricht.nl

Medw. Fauna Beheer.Gem.Maastricht
Fred Verseijden. Tel.: 043 - 3505313
De Dwaze Herder
Slakweg 5
6228 NB Maastricht
Tel.:043 - 4085762
www.144redeendier.nl

www.animalsfaith.nl

Zo. 27 mei 2018
Open dag
Animal’s Faith
Zo. 10 juni 2018
Boerderijfeest
Boerderij Oan Köbbes

Dierenpolitie. Tel. 144
Animal’s Faith
Ankerkade 158 B
6222 NM Maastricht
Tel.:043-2043012

Zo 18 maart 2018
Lammetjesdag
Kinderboerderij De Heeg

Tel.: 043 – 3219941
www.cnme.nl

Help insecten de winter door
Insecten zijn belangrijk in de natuur. Bijen en
vlinders bestuiven landbouwgewassen, kevers
zijn opruimers van dood hout, lieveheersbeestjes eten bladluizen en ga zo maar door.
Ze zijn ook voedsel voor vogels, reptielen
en andere insecten.
De laatste tijd gaat het niet zo goed met de
insecten. Natuurorganisaties, boerenorganisaties en banken steken de
koppen bij elkaar om het tij te keren.
Ook in het klein kan er veel gedaan worden:
maak de tuin niet al te ‘winterklaar’ en laat
hoopjes bladeren en takjes liggen. Daar vinden
veel insecten in de winter een goed heenkomen.

Het insectenhotel bij de
De Dwaze Herder

Timmer alvast een
insectenhotel voor
het komend seizoen.
Denk aan kippengaas aan de voorkant want vogels
zijn ook dol op
insecten!

Het Mergellandhoen op
Maastrichtse kinderboerderijen
Het Mergellandhoen is een zeldzaam
Limburgs kippenras en was bijna
uitgestorven. Het komt
oorspronkelijk uit België,
‘Poule de Herve’. Vijf jaar geleden
werd het Genootschap Herve en
Mergellandhoen opgericht en men ging
naarstig op zoek naar hobbyboeren die
met de paar nog in België gevonden
hoenders het ras in stand willen houden.
Dat is gelukt, Het ras is nu op
verschillende plekken te zien. Boerderij
De Grubbe van Vijverdal en boerderij
Oan Köbbes van Maasveld hebben een
aantal dieren en gaan er ook
mee verder fokken.
Een Limburgs varken
Iedereen kent wel het Limburgs kloostervarken, dat op een paar plekken in Limburg
gehouden wordt. Ze groeien langzaam, zijn
veel in de buitenlucht en eten gezond voer.

Puppy-ogen laten baas smelten
Hondenbaasjes weten het eigenlijk al lang, maar
nu heeft onderzoek door de universiteit van
Portsmouth ook uitgewezen dat een hond
puppy-ogen kan opzetten om met de
baas te communiceren.
De gezichtsuitdrukkingen bij honden zijn dus
niet alleen een uitdrukking van het gevoel van
de hond zelf,
maar hij
reageert op
de blik van
de baas.

Om meer bekendheid te geven aan deze
manier van produceren, wil men bij Maria
Hoop een voorlichtingscentrum vestigen. Het
bezoekersprogramma van dit ‘Livar park’ zal
uit drie onderdelen bestaan: het proces van
zaadje tot karbonaadje, een restaurant en
wandelroutes langs de velden, waar het voer
voor de varkens vandaan komt. www.livar.nl
Tot het zover is, kun je natuurlijk ook op een
kinderboerderij kennis maken met varkens.

Tuinvogeltelling
januari 2018, hoe en wat
De nationale tuinvogeltelling vindt plaats
op zaterdag 27 en zondag 28 januari
2018. Scholen, kinderboerderijen en
NME-centra en andere groepen kunnen
hun tellingen al insturen vanaf
vrijdag 26 januari 2018.
 Tel een half uur de vogels in je tuin of
op je balkon. Vogels die er over heen
vliegen, tellen niet mee.
 Geef alleen het hoogste aantal door
van een soort die je tegelijkertijd hebt
gezien.
 Geef je telling door via de app
Tuinvogels of via www.tuinvogeltelling.nl
Tip 1: zitten er veel vogels
tegelijk? Maak een foto met
je telefoon om na een half
uurtje tellen te kijken hoeveel
er echt zaten.
Tip 2: Bij de Vogelbescherming kun je
een gratis magazine over vogels
bestellen met heel veel informatie en
tips hoe je vogels alvast naar je tuin of
balkon kunt lokken.

Laatste Eikelmuizen in Savelsbos?
De Eikelmuis, ook wel fruitdiefje genaamd,
komt in Nederland alleen voor in het
Savelsbos in Zuid-Limburg en
dreigt daar uit te sterven.
Normaal gesproken zorgen
knaagdieren voor genoeg
nakomelingen om als soort te
overleven, maar bij de eikelmuis waren er
zo weinig dieren over dat er geen buffer is
om een slecht jaar te overleven.
Om uitsterven te voorkomen, wordt voor
nestkasten en overwinteringsplekken
gezorgd en wil men ook met de paar
laatste dieren die er nog zijn een
fokprogramma opzetten.
www.nature.com

Vernieuwde website van Dier in Nood
Stichting Dier in Nood maakt deel uit van de
Samenwerkende Dierenorganisaties in
Maastricht. Dier in Nood is druk met
dierenwelzijn bij gehouden dieren
en dieren in de natuur.

www.vogelbescherming.nl/magazine-vogelsdichterbij

Heel veel les- en informatiemateriaal is te vinden op
www.tuinvogeltelling.nl/lesmateriaal

De stichting ondersteunt allerlei initiatieven
die dat welzijn bevorderen. Dat kunnen
insectenhotels zijn, maar ook
dassentunnels, ooievaarsnesten of
opvang van dieren. Op de website vind je
interessante folders en informatie over
dieren (ook te gebruiken voor
spreekbeurten) en links naar andere
organisaties die met en voor dieren werken.
De Facebookpagina komt er ook aan.
http://dierinnoodmaastricht.nl

Wist je … dat er ook een ‘dating-site’ voor honden bestaat? Niet zo zeer voor de honden zelf, maar meer voor hun baasjes. Je vindt er hondenlosloopgebieden, georganiseerde wandelingen,
pensions, zelfs een hondenspeeltuin (Rotterdam Noord) en nog veel meer. www.doggydating.com … dat je door kou bevangen vogels nooit meteen in een verwarmde ruimte mag zetten? Vogels
hebben holle botten en die zetten uit bij plotselinge warmte, waardoor ze kunnen breken. Dus: eerst een poosje in onverwarmde garage, dan in de gang … dat er op de begraafplaats aan de
Tongerseweg in Maastricht veel dieren leven zoals vossen, vogels, kleine zoogdieren, insecten e.d.? … dat een kwart van de mensen in Nederland van plan is om komend jaar steeds vaker vlees
te laten staan? … dat de https://hondenbescherming.nl vindt dat een opvoedcursus eigenlijk verplicht zou moeten zijn vóór dat je een hond neemt? … dat er in Nederland zo’n 400 kinderboerderijen
zijn? www.kinderboerderijen.nl . Het is niet een Nederlands fenomeen. In het buitenland vindt je ze ook! www.cityfarms.org … dat onze huismus bijna niet buiten de straat komt waar
hij geboren is? Een echte huismus dus … dat er op de kinderboerderij in De Heeg iedere woensdag en zaterdagmiddag ponyritjes zijn? Wel even bellen van te voren …
… dat er tot en met eind maart lammetjesdagen op Boerderij Daalhoeve zijn?...

