Druk met dieren zijn ze bij
Boerderij Daalhoeve
Romeinse baan 200
6215 SK Maastricht (Daalhof)
Tel.: 043 - 3474786
Kinderboerderij De Heeg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht (De Heeg)
Tel.: 043-7370009 / 06 – 25 44 89 68
Boerderij Oan Köbbes
Maasvelderweg 1
6229 XT Maastricht (Maasveld, Heugem)
Tel.: 043 – 3568700
Activiteitenboerderij De Grubbe
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht (Vijverdal, Scharn)
Tel.: 043 – 3685470

Wanneer is het
ergens nog drukker?
Zaterdag 21 maart
Opening Kinderboerderij Limmel
Zondag 22 maart
Lammetjesdagen
Sint Pietersberg
Zondag 12 april
Braderie en oude ambachten
Boerderij Daalhoeve
Woensdag 15 april
Beverwandeling
Jekerdalpark CNME
www.cnme.nl
Zondag 19 april
Kledingbeurs
Boerderij Daalhoeve

Kinderboerderij Limmel
Judeaweg 110a
6222 BW Maastricht
Tel.: 06 - 34 11 26 20

Woensdag 22 april
Kikkerdrilmiddag
Verschillende locaties
www.cnme.nl

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

Zondag 3 mei
Schaapsscheerfeest
Kinderboerderij De Heeg

Dierenpark Maastricht
p/a Meutestraat 23E
6219 BJ Maastricht
Tel.: 043 – 3213760
Dierenambulance Limburg Zuid
Francois de Veyestraat 9
6221 AB Maastricht
Tel.: 0900-4433224 (50 cpm)
Stichting Dier in Nood
dierinnoodmaastricht@gmail.com

Zondag 10 mei
Schaapsscheerfeest
Boerderij Daalhoeve
Woensdag 13 mei
Nagelstudio voor konijnen en cavia’s
Verschillende locaties
www.cnme.nl
Zaterdag 30 en zondag 31 mei
Nationaal kinderboerderijenweekend
www.kinderboerderijenweekend.nl
Thema: ‘Een goede buur’

Medw. Fauna Beheer
Gemeente Maastricht
Fred Verseijden
Tel.: 043 - 3505313

Zondagmiddag 14 juni
Boerderijfeest
‘Een fruitig feestje’
Boerderij Oan Köbbes, Maasveld

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

Drukwerk gesponsord door
Stichting Dier in Nood

Tel.: 043 - 3219941
www.cnme.nl

Berke van
Boerderij Daalhoeve

Diermobiel op de boerderij
van Maasveld
Nee, geen mobiel waar dieren aan hangen
maar een rolstoel waar hokken op gemaakt zijn.
Een paar keer per week worden daarmee
konijnen en cavia’s van de boerderij naar de
woongroepen van Maasveld gebracht.
Zo kunnen de
mensen met
een beperking
daar ook vaker
met dieren in
contact komen.
Lees meer over
het diermobiel in
de volgende
Druk met Dieren.

Dierenwelzijn: noodzaak of luxe?
Tijdens een drukbezochte discussieavond over
dierenwelzijn op 6 februari werd o.a. door een
van de aanwezigen de suggestie gedaan om,
net zoals bij sigaretten,
plaatjes op vleesverpakkingen aan te brengen.
Hierop zou dan te zien
moeten zijn hoe en waar
het vlees geproduceerd is.
Ook vond men dat er veel meer aan
informatie en educatie gedaan moet worden,
vooral over het gegeven dat je helemaal niet
zoveel vlees hoeft te eten om gezond te blijven.
De spreekster van de discussieavond, Henny
van Rij (www.dierenmuseum.nl), bracht de
volgende dag een bezoek aan de boerderij van
Maasveld en de kinderboerderij in Daalhof.

Straks ook huisdieren te koop
bij de bouwmarkt?
Gelukkig zijn er hoe langer hoe
meer dierenwinkels die
geen huisdieren
meer verkopen.
Om impulsaankopen
te voorkomen mogen
dierenwinkels ook
geen dieren meer in
de etalage zetten.
Toch lijkt het moeilijk te zijn de verkoop van
huisdieren meer aan banden te leggen.
Een groot aantal dieren mag weliswaar niet
meer gehouden worden als huisdier en een
winkel die dieren verkoopt moet binnenkort
deskundigheid van personeel kunnen
aantonen. Toch blijven er nog steeds
dieren gedumpt worden,
vooral konijnen.

Muurhagedis
Bij de renovatie van een oude spoorlijn
in Maastricht in 2008 zijn de
muurhagedissen daar verhuisd naar
een nieuwe woonplek met stapelmuren
en houtstapels. Dat beviel kennelijk wel
want bij tellingen aan het eind van de
zomer bleek dat er meer pasgeboren
muurhagedissen rondkropen dan ooit!
Kameel en wasbeer niet
meer geschikt als huisdier

Ja, gewoon een bastaard. Een kruising
tussen een labrador en een poedel en een
golden doodle is een kruising tussen een
golden retriever en een poedel. Zoals bij
zoveel populaire hondenrassen gaan ook
nu fokkers die het niet zo nauw nemen,
met deze honden fokken.
Er is geen officiële
rasvereniging die een
oogje in het zeil kan
houden omdat het
ook geen echt ras is.

Het kwartetspel leert kinderen dieren beter
begrijpen en verzorgen.
Aan bod komen de
sociale behoeften van
honden, katten, cavia's,
hamsters, paarden,
vogels en konijnen.
Het kwartet kost € 7,50
incl. verzendkosten
www.sophia-vereeniging.nl
De stad als veilige plek voor egels

In de sinds dit jaar ingevoerde zgn.
positieflijst zoogdieren staan honderd
zoogdiersoorten die in Nederland nog
als huisdier gehouden mogen worden..
Wie een dier heeft dat niet op de lijst
staat, mag het wel houden, maar er
niet langer mee fokken.

Een grote bouwmarkt wil nu huisdieren
gaan verkopen. Nu naast de plantjes, het
gereedschap, ook de konijnen en cavia’s bij
de bouwmarkt in de winkelwagen?
Labradoodle, echt ras of vuilnisbakkie?

Sophia HuisdierenKwartet

Een chinchilla mag ook niet meer

Dassen en egels hebben bijna
hetzelfde dieet. Beide
smullen van regenwormen, slakjes en
ander klein gespuis.
Het dieet van de das
is iets uitgebreider:
hij eet ook egels.
Een das is het enige roofdier in West
Europa dat opgerolde egels kan ‘uitrollen’.
De das houdt niet van de stad, hoewel daar
wel veel regenwormen te vinden zijn,
vooral in de gazonnetjes.

Blije honden kwispelen rechts
Als een hond vooral rechts van zijn lijf
kwispelt, dan is hij blij met wat hij ziet.
Dat werd ontdekt bij een onderzoek
door de universiteit van Triest.
Een blije kwispel wordt
bijvoorbeeld uitgelokt door
het baasje te zien. Bij mogelijk
gevaar, zoals een grote
onbekende hond, kwispelt
de staart juist links: rennen!

Egeltjes nooit melk geven.
Daar worden ze ziek van.
Water en kattenvoer mogen wel.

www.natuurbericht.nl
www.jaarvandedas.nl

Wist je ….. dat de Dierenambulance in Maastricht dumpdieren opvangt en probeert ze weer aan een goed.tehuis te helpen?. …… dat het aantal kiloknallers bij supermarkten het afgelopen jaar
met 19 % is gestegen? Het stunten met vlees gaat ten koste van de volksgezondheid, het dierenwelzijn en een eerlijke prijs voor de boeren, vindt Wakker Dier, die al acties heeft aangekondigd
www.wakkerdier.nl ……t kinderboerderijen zo’n beetje de enige plekken zijn waar je nog dicht bij boerderijdieren kunt komen? Ze aaien? Meehelpen ze te verzorgen? Door allerlei regelgeving
kun je daarvoor al lang niet meer terecht op een ‘gewone’ boerderij….dat de populaire website www.beleefdelentejunior.nl weer van start gegaan is? Gluur mee naar de broedperikelen bij 9
vogelsoorten: van koolmees tot kerkuil….dat er een wolf in Nederland is gezien? Het is nog niet bekend of het een echte wilde wolf is of een ontsnapt exemplaar of dat hij gevoerd is geweest. Het
dier was namelijk niet echt bang voor mensen. Normaal gesproken zijn wolven erg schuw, net zoals vossen….dat (groot-)ouders met kinderen op woensdagmiddag 22 april weer kikkerdril (of
kikkervisjes, je kunt de natuur nu eenmaal niet precies plannen) kunnen afhalen op verschillende adressen in Maastricht, zie de activiteitenkalender op www.cnme.nl ..dat goudvissen hun kleur
verliezen als ze in een donkere of slecht verlichte ruimte verblijven. Net zoals mensen hebben de goudvissen licht nodig om een kleurtje te krijgen…

