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

Tel.: 043 – 3219941
www.cnme.nl

Wanneer is het
ergens nog drukker?
Zondag 16 juni 2019
Open dag
Boerderij Oan Köbbes
Woensdagmiddag 3 juli 2019
Nagelstudio
Verschillende locaties
Iedere woensdag- en zaterdagmiddag
koken en (duurzame) activiteiten.
Kinderboerderij Limmel
Iedere woensdag-en zaterdagmiddag
ponyritjes
Kinderboerderij De Heeg
(als er voldoende begeleiding is)

Vakantieopvang
konijnen en cavia’s
Kinderboerderij Limmel
Kinderboerderij De Heeg
Dierenambulance
Limburg zuid

IJsvogelwielen in de Jeker

Dieren op dieet

Varken als huisdier?

Rauw vlees of brokken?

De IJsvogel wordt af en toe gezien bij de Jeker.
Normaal gesproken maakt de ijsvogel geen
nesten in de stad, maar in kale zanderige
oevers langs beken buiten de stad. Soms
verhongeren de vogels in de winter omdat de
beken daar kunnen bevriezen.
In de stad is het warmer dan op
het platteland en is de kans
op bevriezing van oppervlaktewater kleiner. Er zijn
plannen om zgn. ijsvogelwielen
langs de Jeker in Maastricht te
plaatsen. Het zijn kunstmatige
nestwanden. Takken en
begroeiing er om heen gaan als uitkijk- en
jachtpost dienen.

Ook bij konijnen, katten en honden komt
overgewicht voor. Meestal door te veel of
verkeerd eten in combinatie met te weinig
beweging. Het zijn net mensen.

Mensen die met varkens te maken
hebben, weten wel dat het slimme en
leuke dieren zijn. Slimmer dan een
hond. De verleiding is soms groot om
zelf een varken te gaan houden, maar
daar komt nog wel wat bij kijken wat
regelgeving betreft. ‘Varkoloog’
Ragnhild Diepens, auteur van ‘Het grote
kleine varkenshandboek’ verzorgt
cursussen over het houden
van varkens als huisdier.

Er zijn mensen die rauw vlees de meest
natuurlijke voeding voor hun hond of kat
vinden. Brancheorganisatie Dibevo
https://dibevo.nl/ wil een keurmerk
rauwvlees voeding en goede voorlichting
daarover. Waarschijnlijk zal dat
dit jaar nog gebeuren.

Ringtones in de natuur
Het is leuk als je vogelgeluiden leert herkennen.
Sommige liedjes betekenen bijvoorbeeld hoe
laat het is. De roodstaart begint anderhalf uur
voor zonsopgang te zingen, De merel begint
een uur voor zonsopgang en de
tjiftjaf begint een half uur later.
Ook laten vogels weten of het weer omslaat.
Vinken hebben een heel melodieus lied als de
zon schijnt, maar als het begint te regenen
wordt het lied eentonig en monotoon. Vogels
herkennen aan hun geluid?
www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/ind
eklas/lestips/les/vogelgeluiden

Dierenziekenhuis Eindhoven heeft een
afvalrace georganiseerd en de dierenartsen
van het ziekenhuis doen zelf
ook mee. Uitslag op 1 juli.
www.dzeh.nl/beatthevet
Dieren tegen stress
Het is al bekend dat we door knuffelen met
dieren of mensen het hormoon oxytocine
aanmaken, het knuffelhormoon.
Het doet hartslag en bloedruk dalen en we
worden er ontspannen en gelukkiger van.
Van de kantoorhond, mits goed opgevoed,
is al bekend dat er o.a. meer gelachen
wordt. Het is ook een mooi excuus om even
naar buiten te lopen en een frisse
neus te halen.
Uit onderzoek door Universiteit van
Vancouver bleek dat studentenstress met
bijna de helft afnam na contact met puppy’s.
Ook leverde het meer energie op.
De Universiteit van Amsterdam
richtte vorig jaar een puppykamer in voor een beperkt
aantal studenten
in de tentamenweek.
Natuurlijk
werd ook gelet
op het welzijn
van de dieren.

En … mocht je tot de conclusie komen
dat je toch beter een hond of kat kunt
houden …, kom naar de kinderboerderij
om kennis te maken met varkens.
www.varkensboek.nl

Mac Meelworm of
Impossible Burger
Er gaan hoe langer hoe
meer stemmen op om
minder vlees te eten.
In een aantal restaurants in Amerika
is de vegetarische Whopper niet
meer aan te slepen. En die zou qua
smaak niet van het echte werk
zijn te onderscheiden.
Ook de meelworm variant begint
langzamerhand terrein te winnen,
alhoewel veel mensen er toch nog
van griezelen. In Azië, Zuid Amerika
en Mexico eet men van
oudsher wel
gewoon insecten.

De beroepsvereniging van dierenartsen
KNMvD www.knmvd.nl vindt dat rauw vlees
voor huisdieren eenzijdig is en
gezondheidsrisico’s
heeft voor mens en dier.

Wolf in Nederland
Er wonen momenteel vier wolven op de
Veluwe. Er is ook een kadaver gevonden
van een edelhertkalf van zo’n 60 kilo dat
door een wolf gedood is. Volgens
deskundigen is dat een bewijs dat wolven
geen voorkeur voor schapen hebben. Toch
houden schapenhouders hun hart vast
omdat er inmiddels al wel schapen door een
wolf gedood zijn.
Wandelaars op de Veluwe hoeven niet bang
te zijn voor wolven. Wel moeten zij hun
hond aan de lijn houden.
Meer info over wolven:
www.wolveninnederland.nl

Wist je … dat honingbijen worden ingezet voor het opsporen van springstof? Ze krijgen suikerwater nadat ze aan springstof geroken hebben. Dan komt hun tong naar buiten om te drinken. Na
verloop van tijd krijgen ze geen zoetigheid meer maar komt hun tong toch naar buiten als ze springstof ruiken … dat je in de zomer weer goed op moet letten op teken? www.tekenradar.nl …
dat er speurhonden zijn die bedwantsen opsporen? Daardoor kunnen de insecten nauwkeurig opgespoord worden zodat een goede bestrijding mogelijk is www.eurodogs.eu … dat het de
naaktslakken zijn die de meeste schade in je tuin aanrichten? Het helpt als je de natuurlijke vijanden van de slak aantrekt zoals egel, kikker, pad, duizendpoot, spreeuw, merel en spitsmuis. Ook
kippen zijn dol op slakken … dat de meeste huisjesslakken bijna niets doen? … dat het opleiden van een hulphond 42.000 EURO kost? Hij gaat ongeveer 8 jaar werken … dat er een onderzoek
nodig is naar de therapeutische inzet van dieren? Om overbelasting tegen te gaan wordt voor een ‘CAO’ voor dieren gepleit www.rda.nl … dat er ook een rechtstreekse verkoop van
diervriendelijk geproduceerd vlees bestaat via www.koopeenkoe.nl ?(en koop een varken, kip etc. nl.).

