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

Wanneer is het
ergens nog drukker?

Kinderboerderij De Heeg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht (De Heeg)
Tel.: 043 – 3671156 / 06 – 25 44 89 68

Woensdag 19 maart
Kikkerdrilmiddag
Meerdere locaties (zie www.cnme.nl)
Zondag 11 mei
Draken en slangen in het Jekerdal
Natuurtuinen Jekerdal (CNME)

Boerderij Oan Köbbes
Maasvelderweg 1
6229 XT Maastricht (Maasveld, Heugem)
Tel.: 043 – 3568700

Zondag 11 mei
Schaapscheren
Boerderij Daalhoeve

Activiteitenboerderij De Grubbe
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht (Vijverdal, Scharn)
Tel.: 043 – 3685470
Kinderboerderij Limmel
Judeaweg 110a
6222 BW Maastricht
Tel.: 06 - 34 11 26 20
Kinderboerderij Pietersheim
Neerharenweg 12
3620 Lanaken (B)
Tel. 00 32 (0)89 712120

Zondag 18 mei
Boeken en plantenbeurs
Boerderij Daalhoeve
24 en 25 mei
Nationaal Kinderboerderijenweekend
www.kinderboerderijenweekend.nl
Zondag 25 mei
Lentefeest
Fort Sint Pieter Maastricht

Dierenpark Maastricht
p/a Meutestraat 23E
6219 BJ Maastricht
Tel.: 043 – 3213760

Donderdag 29 mei
Lente activiteit voor kinderen
Boerderij Daalhoeve

Dierenambulance Limburg Zuid
Francois de Veyestraat 9
6221 AB Maastricht
Tel.: 0900-4433224 (50 cpm)

Zondag 22 juni
Boerderijfeest
Boerderij Oan Köbbes
Zondag 22 juni
Preuve in Daalhof
Boerderij Daalhoeve

Stichting Dier in Nood
dierinnoodmaastricht@gmail.com
Medw. Fauna Beheer
Gemeente Maastricht
Fred Verseijden
Tel.: 043 - 3505313

Vrijdag 29 augustus
Informatieavond jeugdcursus vissen
http://www.visstandverbetering-maas.nl/

De Dwaze Herder
Slakweg 5
6228 NB Maastricht
Tel.:043 - 4085762
Dierenpolitie
Tel. 144 of 0900 – 8844
Animal’s Faith
Akerkade 158 B
6222 NM Maastricht
Tel.: 06 – 21 66 76 06

Drukwerk gesponsord door
Stichting Dier in Nood
Tel.: 043 - 3219941
www.cnme.nl

Drie verhuizingen
Het dierentehuis aan de Karveelweg in de
Beatrixhaven is verhuist naar een prachtig
gloednieuw en multifunctioneel onderkomen
aan de Langereweg 9 in Born
http://limburg.dierenbescherming.nl/
Op die plek huist sinds kort
ook het Centrum voor
Natuur en MilieuEducatie voor de
Westelijke mijnstreek De Rollen (voorheen Plinthos)
www.derollen.nl.
En dan is er natuurlijk nog
de verhuizing van het
CNME Maastricht
en regio van de
Statensingel
naar de
voormalige
brandweerkazerne aan de Capucijnenstraat
in Maastricht. www.cnme.nl
Jack Russell meest gedumpte hond
15 tot 20 procent van de honden die bij een
asiel binnekomen zijn Jack Russels.
Een Jack Russel ziet er uit als een kleine
gezellige en vooral makkelijke knuffel voor
kleinbehuisden. De werkelijkheid is vaak totaal
anders: het zijn weliswaar hele fijne, maar ook
behoorlijk pittige hondjes met een eigen willetje.
Als ze niets te doen hebben, gaan ze
zelf wel een hobby zoeken: het bankstel slopen of de buurt terroriseren.
Ieder hondenras is ergens voor bedoeld
geweest en iedere hond moet goed worden
opgevoed. Dat leer je bij een hondenvereniging.

Dierenhotel in Maasveld

Steenmarterproof steenuilennestkast
Steenmarters zijn een tijd lang een
bedreigde soort geweest, maar komt nu
algemeen voor. Steenuiltjes zijn daar niet
blij mee omdat er heel veel eieren en jonge
steenuiltjes door steenmarters worden
geroofd. Een pas speciaal ontwikkelde
marterproof nestkast moet er nu voor
zorgen dat steenuilen wel en marters
niet naar binnen kunnen. Kijk naar de
steenuiltjes via de webcam
www.steenuil.nl
Exotisch Maastricht
We staan er niet altijd bij stil, maar iedere
dag hebben we te maken met verre landen.
We dragen kleren van katoen, we maken
het eten op smaak met peper en zout,
we drinken koffie en thee en we dragen
gouden of zilveren sieraden. We zijn kind
aan huis bij de afhaal Chinees en we zijn
dol op pizza. Dat is allemaal zo gewoon
geworden dat het bijna Nederlands is.
Als alles wat ooit uit het buitenland is
gekomen weer terug zou gaan naar
waar het vandaan kwam, zou ons
leven wel heel erg saai
en kaal worden.
Toch zijn er ook planten, zaden en dieren
uit verre landen die schade aanrichten aan
onze natuur of ziektes veroorzaken. Denk
maar aan Japans Knoopkruid, grijze
eekhoorns, waterschildpadden.
Moeten we ingrijpen?
Zo ja, hoe dan?
Allemaal vragen die in de
week van 4 t/m 11 mei bij verschillende
organisaties in Maastricht aan bod komen.
Kijk voor het hele programma op
www.cnme.nl/nl/activiteitenagenda

België verbiedt wilde
dieren in circussen
Met ingang van 2014 is het in België
verboden om wilde dieren in circussen
te gebruiken. Boerderijdieren, huisdieren en een paar andere dieren
mogen er wel nog optreden. Klik op
www.cnme.nl/nl/downloads/dieren,_planten,_tuinen

en lees ‘Dieren in het circus’.
Oost west, thuis best
Vogels gaan niet zomaar ergens wonen
in de stad. Gebleken is dat iedere
vogelsoort een voorkeur heeft.
Het boekje ‘Stadsvogels in hun domein’
door Jip Louwe Kooijmans, beschrijft
hoe stedenbouw de aanwezigheid van
bepaalde vogelsoorten beïnvloedt.
Bordeel voor katten?

Wij mensen van de kinderboerderij
Maasveld zijn op het idee gekomen
om dierenhotels te gaan maken voor
de insecten. Daarbij gebruiken wij
de materialen die op de boerderij
te vinden zijn, zoals walnoten die wij
geraapt hebben en lege maïskolven,
holle takjes, mos, zwammen,
boomstammetjes waar gaatjes
in geboord zijn, blaadjes
en boomschors.
Al deze dingen worden in een oude
lade van de kast of grote bloempot
geplakt. Dit doen we vooral in de
winterperiode. Het is leuk om
te maken en ook nog goed
voor de insecten.
Namens de kinderboerderij
Maasveld, Jonne Slangen
Puppies op afspraak
welkom op kinderboerderijen

Dierenbeschermingsorganisatie Gaia in
België heeft een wel heel bijzondere
campagne gestart om sterilisatie en
castratie bij katten te promoten.
Kijk maar eens op www.gaia.be

Het is belangrijk dat pups op jonge
leeftijd met zoveel mogelijk situaties
kennismaken. Des te makkelijker gaan
ze op latere leeftijd hiermee om.
Dat geldt ook voor contact met
andere dieren.

Wist je … dat de ‘muesli’ heel slecht voor konijnen is? Dit is weer eens door een onderzoek bevestigd De konijnen eten namelijk alleen de lekkere dingen eruit en laten de brokjes e.d. liggen, die
dan meestal worden weggegooid. De voeding wordt dan heel eenzijdig, de konijnen eten daardoor minder (gezond) hooi en drinken minder water … dat een heel ander onderzoek heeft
uitgewezen dat niet alleen mensen, mensapen, wolven en sommige kraaiachtigen troostgedrag kennen. Ook olifanten troosten elkaar … dat je tussen 1 maart en 1 juli weer live naar broedende
vogels en vogels met jongen kunt kijken via de webcam van www.beleefdelentejunior.nl. Op die website vind je ook heel veel activiteiten voor alle leeftijden ! … dat je op woensdagmiddag 19
maart weer op verschillende plekken in Maastricht samen met je ouders kikkerdril kunt afhalen. Zie de website www.cnme.nl voor meer info … dat de koeien en paarden in de natuurgebieden
eigenlijk geen last hebben van de stekelige zaadbollen van de Grote Klis? De Grote Klis heeft dieren nodig om het zaad te verspreiden. Ieder voorjaar vallen de klissen er weer uit en het komende
half jaar zijn de dieren weer klisvrij, zodat ze ook weer hun staarten volop kunnen gebruiken om vliegen te verjagen. Als de dieren er echt last van zouden hebben, zouden ze zich ook voortdurend
schuren langs de bomen … dat er in Limburg weer een wilde kat gesignaleerd is? Aan o.a de staarttekening is te zien of het een wilde kat is of een gewone huiskat …

