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.facebook.com/KinderboerderijLimmel

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

Wanneer is het
ergens nog drukker?
Woensdagmiddag 27 maart 2019
Kikkerdrilmiddag
Verschillende locaties
Maandag 22 april 2019
www.dagvandeaarde.nl/dag-van-de-aarde
Zondag 19 mei 2019
Markt 11 u. – 16.00 u.
Activiteitenboerderij De Grubbe
Zondag 19 mei 2019
Open Dag
Animal’s Faith
Zondag 2 juni 2019
Imkerdag
Kinderboerderij Pietersheim
Zondag 2 juni 2019
Open Dag bij CNME Natuurtuinen Jekerdal
www.cnme.nl/kalender/open-dag-beleefnatuurtuinen
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

Stichting Dier in Nood
https://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
Animal’s Faith
Ankerkade 158 B
6222 NM Maastricht
Tel.:043-2043012
www.animalsfaith.nl

https://dierinnoodmaastricht.nl

www.cnme.nl

Dansende paarden

De tien beste keurmerken

Aaien

Dressuur is ontstaan uit de Griekse oorlogsvoering. Omdat de ruiters van de Griekse
cavalerie hun handen vol hadden aan zwaard en
schild, moesten hun paarden bliksemsnel op de
kleinste commando’s reageren.

Voorlichtingsorganisatie Mileu Centraal heeft
uit de bijna honderd (!) duurzaamheidslogo’s
de volgens de organisatie tien beste
geselecteerd www.milieucentraal.nl

Veel honden en katten vinden het fijn
geaaid te worden. Bij het aaien komt
endorfine vrij en veroorzaakt een soort
‘high’ gevoel. Daarnaast komt oxytocine
vrij, een hormoon dat bloeddruk
en hartslag verlaagt.

Door lange training worden
ruiter en paard als het ware
een eenheid. In de hogere
dressuur wordt ook vaak
een muziekstuk gespeeld.
Dat luistert heel nauw want
paarden bewegen op het
ene muziekstuk beter dan
op het andere.
Meer weten over paardensport? www.knhs.nl
Mollen die grasmatten mollen
Liefhebbers van grasmatten zijn ten einde
raad bij het zien van molshopen op hun gladde
gazonnetje. Toch zijn mollen heel belangrijk in de
natuur. Zij maken tunnels in de bodem en houden
de grond los. Daarbij eten ze ook allerlei klein
schadelijk ongedierte op zoals
emelten en
aardrupsen.
Het zijn vooral
de mannetjes
die de meeste
schade aanrichten. Bij het
zoeken naar een
vrouwtje graven ze extra hard en snel met hun
enorme ‘handen’ met nagels als scherpe
tuinharkjes. Mollen zijn niet blind,
maar zien wel slecht.
www.zoogdiervereniging.nl/mol

Plezier in het aaien moet wel
aangeleerd zijn: bij puppy’s op een
leeftijd tussen 3 en 12 weken en bij
kittens 2,5 – 7 weken.
2018 was een mooi mezen-jaar
Sinds 2014 wordt onderzoek gedaan aan
kool- en pimpelmezen in Maastricht. Gevolgd
worden 36 nestkastjes op “de Schark” (aan
de Mergelweg) en 25 nestkastjes op
kinderboerderij De Heeg. Sinds 2017 doen
ook zo’n 80 gezinnen in Maastricht mee met
een nestkastje in hun eigen tuin. Zij laten
weten via een foto en berichtje wat er in hun
nestkastje gebeurt. In 2018 zijn uit de kastjes
van het onderzoek maar liefst 281 jonge
koolmezen en 138 jonge pimpelmezen
uitgevlogen. Opvallend was dat de mezen op
de Schark en in de stad veel meer moeite
hadden hun jongen groot te brengen dan die
op de kinderboerderij. Meer info:
mezeninmaastricht@gmail.com

Verplicht paspoort voor hond per 2020
Vanaf 2020 moet iedere nieuwe hond
(geboren of ingevoerd)
een paspoort hebben.
In Nederland worden
er per jaar zo’n
150.000 honden aangeschaft, waarvan er
ongeveer 50.000 uit
het buitenland komen.
Het is de bedoeling
dat alle verschillende
registratiesystemen
moeten worden omgebouwd. Het is nu wel
verplicht om honden te chippen en te
registreren, maar een verplicht paspoort
is iets nieuws.
Paarden knabbelen
aan auto’s en fietsen

Vaccinatieplicht voor huisdieren?
Net zoals bij mensen, staan ook
vaccinaties bij huisdieren volop in de
belangstelling. Feit is dat 60 % van de
honden en 25 % van de katten in
Nederland worden ingeënt
tegen een aantal ziektes.

Paarden in natuurgebieden knabbelen
graag aan auto’s die naast de omheining
geparkeerd staan. Het is niet bekend
waarom ze dat doen, maar zeker is dat ze
het lekker vinden. Ark natuurontwikkeling
heeft daarom borden ontworpen om de
argeloze automobilist te waarschuwen.
Ook zijn er veel fietszadels aangevreten.
Kennelijk vallen die ook in de smaak.
https://www.ark.eu/

Inentingen zijn in ieder geval vaak
wel verplicht als het dier naar het
buitenland of naar een pension
gaat. Hondsdolheid is een
virusziekte die ook mensen kan
besmetten en ook voor
hen dodelijk is.
Meer info over inentingen
bij huisdieren www.licg.nl

Wist je … dat er nu ook snapchat voor honden is? … dat steeds meer dieren in de natuur hun dagritme verruilen voor een nachtritme wanneer er mensen in de buurt zijn? Het ene dier heeft meer
last van de mens dan het andere, maar in de metingen vonden de onderzoekers dat steeds meer dieren meer ’s nachts actiever zijn … dat muggen niet op het licht afkomen, maar op zweetlucht?
Om ze weg te houden helpt het om lavendel of muntbladeren neer te leggen. Daar houden ze niet zo van … dat alleen de vrouwtjesmuggen steken? De mannetjes zoemen alleen hinderlijk op
zoek naar vrouwtjes … dat je een wesp in de war kan maken door in de rondte te sproeien met water? Ze denken dan dat het regent en verdwijnen meteen … dat er nu in Maastricht ook een
kattencafé is? www.plukcatsandcoffee.com … dat er een campagne begonnen is t.b.v. eenzame paarden of pony’s in een wei? www.deeljewei.nl … dat het in Zweden verboden is om paarden
alleen te laten staan? … dat er een wet aankomt die het fokken van rashonden verder aan banden legt? Er wordt daarbij vooral gelet op welzijnsproblemen zoals te korte snuit
bij bijvoorbeeld Pekinezen en Frans Bulldogs …

