Druk met dieren zijn ze bij
Boerderij Daalhoeve
Romeinse baan 200
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
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)

Wanneer is het
ergens nog drukker?

Zaterdag 24 maart 2018
Lezing ‘De hond, de basis’
Animal’s Faith
Woensdag 28 maart 2018
Kikkerdrilmiddag
Kinderboerderijen Limmel, De Heeg,
Maasveld, Dwaze Herder en Daalhof
Zondag 25 april 2018
Open dag Kinderboerderij De Heeg
Zondag 13 mei 2018
Op de fiets langs kinderboerderijen en
dierenambulance
Zondag 27 mei 2018
Open dag
Animal’s Faith
Zo.10 juni 2018
Boerderijfeest
Boerderij Oan Köbbes
Woensdag 4 juli 2018
Nagelstudio
Kinderboerderijen Limmel, De Heeg,
Maasveld, Dwaze Herder, Daalhof en
dierenambulance
Woensdag 3 oktober 2018
Dierendag
Meerdere locaties

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

Voor €10 per dag past
de Dierenambulance
op je hond en dat is
inclusief parkeerplaats.

Dierenpolitie. Tel. 144
www.144redeendier.nl

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

Laat je hond niet in de
auto achter als je in
Maastricht gaat
winkelen !

Tel.: 043 – 3219941
www.cnme.nl

Het is ± een kwartier
lopen naar het centrum.

Kunnen dieren zwemmen?
Alle zoogdieren die op vier poten
lopen,kunnen ook zwemmen
omdat hun
zwembeweging
lijkt op hun
loopbeweging.

Baasjes als buurtwacht

Melkproducten helpen weidevogels

School voor ezels

Hondenbezitters lopen vaak buiten en
kennen de eigen buurt natuurlijk op hun
duimpje. Hoe langer meer gemeentes
benaderen hondenbezitters dan ook met de
vraag of ze verdachte zaken willen
doorgeven. Zo ook in Maastricht

In het Nederlandse boerenland gaat de
natuur hard achteruit. Grutto’s en
andere weidevogels hebben vochtige
grond en bloemrijke weides nodig om te
overleven. Die rijke weides verdwijnen
hoe langer hoe meer. Samen met
weidevogelboeren wil de
Vogelbescherming daar iets aan doen.

In Frankrijk kunnen ezels (en hun bazen)
naar school. Daar leren tuinders en boeren
hoe te werken op het land met een ezel.
Regelmatig zijn er goed opgeleide dieren te
koop. Natuurlijk kunnen ook mensen die al
een ezel hebben en er iets mee willen
doen er eveneens terecht.

Apen die op vier poten lopen kunnen
zwemmen, maar apen die op twee poten lopen
weer niet. Ook mensen kunnen niet van nature
zwemmen maar moeten het leren. Een
papegaai kan ronddobberen in het water maar
niet zwemmen omdat hij geen zwemvliezen
heeft. Een mug kan wel zwemmen,
maar een vlieg weer niet.

De productie van duurzame
melkproducten is goed voor rijke weides
en dat hebben ook insecten en wilde
planten nodig. De Vogelbescherming is
blij met de supermarkten die duurzame
melkproducten gaan verkopen en
vraagt andere supermarkten dat
voorbeeld te volgen.

Red de PolderPanda
Oude Nederlandse runderrassen zoals de
Blaarkop, de MRIJ-koe (Maas-Rijn-IJssel) en de
Lakenvelder dreigen uit te sterven door de
nieuwe mestregels die bedoeld zijn
om de melkveestapel binnen de perken
te houden. Stichting Zeldzame Huisdierrassen
heeft daarom de ‘Red de PolderPanda’
campagne opgezet.
http://polderpanda.nl
Het zijn niet alleen boeren
die zeldzame koeienrassen
houden. Hoe langer hoe
meer kinderboerderijen
in binnen- en buitenland
houden ze. Ook in natuurgebieden worden zeldzame
runderrassen ingezet. Ze
zijn sterk, kunnen tegen een
stootje en worden ouder
dan de‘gewone’ melkkoe.
http://szh.nl

www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/op
en-brief-aan-de-supermarkten
www.gemeentemaastricht.nl/overmaastricht/publicaties/nieuws/nieuws/artikel/ikspeur-mee-en-bel-112

Gevaarlijke vogeltrek
In de lente komt een groot aantal
vogels weer terug uit warme landen.
Vaak zijn ze ook ’s nachts onderweg en
vertrouwen daarbij ook op de sterren. In de
stad raken ze in de war door de felle lichten
in de torenhoge gebouwen. Soms vliegen ze
daarom urenlang in de rondte en vallen dan
door uitputting naar beneden. Regen en dikke
wolken maken het nog lastiger. Ze gaan dan
lager vliegen en maken meer kans tegen
een gebouw te pletter te vliegen.
Daarnaast zien veel vogels overdag
glazen ramen en afscheidingen niet.
Stickers en folie op de ruiten
kunnen veel dode vogels voorkomen.

Waarom vliegen insecten niet
gewoon recht toe recht aan?
Insecten als vlinders vliegen niet in
rechte lijnen op hun doel af en dat lijkt
niet erg efficiënt. Zouden ze dat wel
doen, dan is hun gedrag erg
voorspelbaar en zijn ze een makkelijke
prooi. Daarnaast zijn de vrouwtjes
steeds op zoek naar voedsel of een
plek om eitjes te leggen en de
mannetjes zoeken vrouwtjes.
Sommige trekvlinders zoals de
Distelvlinder en de Atalanta die naar
andere landen gaan in de winter,
vliegen wel het grootste gedeelte
in rechte lijnen. Zij weten
precies waar ze
heen moeten.

www.energie-cheval.fr/menusecondaire/formation/ecole-anes-maraichers

Wild uit de natuur
Roadkill, alleen in Australië en Amerika?
In Amerika zijn er zelfs speciale roadkillrestaurants, waar alleen maar vlees van
aangereden dieren op het menu staat.
Ook in Nederland komen veel wilde
zwijnen en herten om in het verkeer.
In Nederland kun je dat vlees bij een aantal
poeliers kopen. Op roadkill zit strenge
controle vanuit de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit. Vlees gaat nooit zonder
nader onderzoek de voedselketen in.
Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN)
houdt zich als overkoepelende
organisatie bezig met de
registratie en afhandeling
van wildaanrijdingen.
www.wildaanrijding.nl

Wist je … dat er een boek uitgekomen is dat het verdriet over een overleden huisdier beschrijft? ‘Dan neem je toch gewoon een nieuwe!‘ geschreven door Antoinnette Scheulderman … dat het
geribbelde patroon op een honden- en kattenneus net zo uniek is als de vingerafdruk van een mens? … dat poedels niet alleen voor de mooiigheid in een ‘bollen coup’ worden geschoren? Van
oorsprong zijn het honden voor de eendenjacht en de vachtbollen beschermen vitale delen en gewrichten … dat je vanaf 18 februari via webcams weer mee kan kijken in de nesten van een
broedende kerkuil, ooievaar, koolmees en ijsvogel? www.beleefdelente.nl … dat spechten toch een hersenbeschadiging oplopen door het hakken in bomen? Dat hebben onderzoekers van de
universiteit van Boston ontdekt … dat 35 Nederlandse gemeenten de Tweede kamer dringend hebben verzocht het chippen van katten verplicht te stellen? Hierdoor zou veel overlast door
(verwilderde) katten voorkomen kunnen worden. Ieder jaar komen zo’n 35.000 katten in de Nederlandse asiels terecht. Baas meestal onbekend … dat Stichting Dier in Nood Maastricht inmiddels
een Facebook pagina heeft? www.facebook.com/dinmaastricht ... dat in Groot-Brittannië voortaan de moederhond aanwezig moet zijn als er puppies verkocht worden? De nieuwe wet moet
voorkomen dat er pups uit illegale import en te jonge pups verkocht worden … dat ook kinderboerderij De Heeg Mergellandhoenders heeft? …

