Druk met dieren zijn ze bij
Boerderij Daalhoeve
Alesiahof 40
6215 SK Maastricht (Daalhof)
Tel. 043 – 3474786
www.daalhoeve.nl

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

Boerderij Oan Köbbes
Maasvelderweg 1
6229 XT Maastricht (Maasveld, Heugem)
Tel. 06 – 22 55 34 86

Wanneer is het
ergens nog drukker?
Kijk op de websites/facebookpagina’s of
bel even op of een locatie open is en of
activiteiten doorgaan.

Pluk eens wat ‘onkruid’ Vogelmuur
(Stellaria media). Het is niet alleen goed
voor konijnen, cavia’s en vogels, maar
je kunt het zelf ook eten, in de sla
bijvoorbeeld. Het is gratis en het
groeit zo’n beetje overal.

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.facebook.com/KinderboerderijLimmel

Hang eens een vetbolletje of pindanetje
op. Ook mussen komen er op af en
daar zijn ware acrobaten bij.

Kinderboerderij Pietersheim
Neerharenweg 12
3620 Lanaken (B)
Tel. 00 32 (0)89 712120
www.pietersheim.be

Dierenpark Maastricht. Gem. Maastricht
Dierenambulance Limburg Zuid
Francois de Veyestraat 9
6221 AB Maastricht
Tel. 0900-4433224 (50 cpm)
www.dalz.nl

Stichting Dier in Nood
https://dierinnoodmaastricht.nl

Faunabeheer Gemeente Maastricht
Tel. 06 – 55 45 99 88
Kinderboerderij bij De Dwaze Herder
Slakweg 5
6228 NB Maastricht
Tel.043 - 4085762

https://dierinnoodmaastricht.nl

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

www.cnme.nl

Druk zonder bezoekers

Waarom katten niet graag zwemmen

Tijdens de sluitingsperiode wegens het
Coronavirus heeft men op de verschillende
plekken met dieren zeker niet stilgezeten.

Iedereen weet wel dat katten niet van
water houden. Onze Europese korthaar
komt oorspronkelijk uit droge gebieden,
waardoor de angst voor water er van
nature in zit. Een kattenvacht is niet
waterafstotend zoals bij honden, die
vaak een dubbele vacht met onderharen
en dekharen hebben. Het vet in een
hondenvacht stoot ook water af. Een
kattenvacht zuigt zich helemaal vol met
water, waardoor de kat tot aan de huid
nat wordt en het dus koud krijgt.

Buiten de boerderij van Maasveld was er de
mogelijkheid om vogelhuisjes te pimpen, een
digitaal boerderij-journaal te volgen en
(buitenom) een speurtocht te doen.
Op de boerderij van Vijverdal ging en gaat het
programma voor de cliënten met programma wel
door maar blijft de boerderij ook voorlopig voor
bezoekers gesloten.
Boerderij Daalhoeve legde op het voorplein
van de boerderij samen met omwonenden
een buurtmoestuin aan.
Bij kinderboerderij Pietersheim werd
de speeltuin totaal vernieuwd.
Bij Animal’s Faith werden veel honden
geadopteerd waaronder Diesel, die al
heel lang in het asiel zat. Ook werd het
pension aan de Ankerkade gerenoveerd.
Bij kinderboerderij De Heeg werd achterstallig
onderhoud gepleegd en zijn er natuurlijk
ook lammetjes geboren.
Op kinderboerderij Limmel is het terras vergroot
en is er op het terrein meer groen aangeplant.
… en natuurlijk was iedereen erg druk
met de verplichte maatregelen i.v.m.
afstand houden en hygiëne.

Er zijn wel kattenrassen die water
geweldig vinden zoals de Bengaal,
afstammeling van de Aziatische
tijgerkat. Ook panters en tijgers
gaan het water in voor prooien
en om af te koelen.
Katten hoeven
trouwens niet
in bad. Zij maken
hun vacht zelf
prima schoon.
Uilen en roofvogels
Er wonen in en rondom Maastricht veel
verschillende uilen. De kleinste is de
Steenuil, de grootste de Oehoe.

Hond op bezoek
Dieren spelen een
belangrijke rol bij de
gezondheid van hun
baasje(s).
Als mensen zelf geen
huisdier meer kunnen
houden, bestaan er
de zgn. ‘bezoek-teams’,
vrijwilligers die, bijv.
met hun hond, op bezoek
komen.
Zo’n hond moet dat natuurlijk ook leuk
vinden, graag aangehaald worden, goed
opgevoed en dol zijn op mensen.
http://mensendieren.nl
Een crèche voor gansjes
Soms neemt een Moeder de Gans wel 40
jonge gansjes onder haar hoede. Grauwe
ganzen zijn groepsdieren. Ze broeden bij
elkaar en krijgen vaak tegelijkertijd elk
ongeveer 8 jongen. Zo’n groep is makkelijk
als er een vos weggejaagd moet worden.
De ganzenoppas vergt niet zo veel moeite
want de jonge gansjes grazen zelf en
hoeven niet gevoerd te worden.
Ganzenmoeders adopteren graag en de
kuikens laten zich gemakkelijk adopteren.

www.natuurpunt.be/pagina/uilen-herkennenen-uilen-zien

De toren van de
St. Jan in Maastricht
wordt al jaren lang
gekraakt door de
Slechtvalk, de snelste
(roof)vogel ter wereld.
https://natuurgluren.nl/

Meer info over ganzen:
www.vogelbescherming.nl/grauwegans

Wist je … dat onderzoekers hebben ontdekt dat muisjes verschillende gezichten trekken als ze iets vies of lekker vinden en als ze bang of onzeker zijn? … dat het voor honden lastiger is om
informatie te achterhalen uit de uitwerpselen van een gesteriliseerde hond? Waarschijnlijk omdat bij sterilisatie ook bepaalde hormonen verdwenen zijn … dat je bij de Sophia Vereeniging een
brochure kunt downloaden met informatie over huisdieren in de hitte? https://www.sophia-vereeniging.nl/campagnes/zomertips-voor-huisdieren/ … dat per 1 juli 2020 de stroomhalsband voor
honden verboden wordt? Zo’n halsband wordt gebruikt om honden op afstand te kunnen corrigeren d.m.v. een stroomstoot … dat mannetjes- en vrouwtjes van de Grote Bonte Specht op een
lantaarnpaal roffelen om hun territorium af te bakenen en om hun onderlinge band te vergroten. Het geluid op een lantaarnpaal draagt namelijk veel verder dan het geroffel op een boomstam. Ze
zijn dus niet in de war … dat jonge dieren het soms ook goed zonder ouders kunnen stellen? De medewerkers van de boerderij van Maasveld hebben de 12 jongen van een Frans Hangoorkonijn
grootgebracht? De moeder was gestorven toen de jongen pas 10 dagen oud waren. Bij Kinderboerderij Limmel werd een moederloos lammetje gebracht
door de Dierenambulance. De vondeling maakt het ook prima! …

