Druk met dieren zijn ze bij
Educatieve Boerderij Daalhoeve
Romeinse baan 200
6215 SK Maastricht (Daalhof)
Tel.: 043 - 3474786
Kinderboerderij De Wieringenberg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht (De Heeg)
Tel.: 043 – 3671156
Boerderij Oan Köbbes
Maasvelderweg 1
6229 XT Maastricht (Maasveld, Heugem)
Tel.: 043 – 3568700

Wanneer is het
ergens nog drukker?
9, 16 en 30 juli
Kom-pas activiteiten bij
Kinderboerderij
De Wieringenberg
28, 29 juli
Oude Tractortreffen met
onderdelenmarkt en op
zondag ook rommelmarkt
Domein Pietersheim (B)
2 en 3 augustus

Activiteitenboerderij De Grubbe
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht (Vijverdal, Scharn)
Tel.: 043 – 3685470
Kinderboerderij Pietersheim
Neerharenweg 12
3620 Lanaken (B)
Tel. 00 32 (0)89 712120
Dierentehuis Maastricht
Karveelweg 33
6222 NJ Maastricht
Tel.: 043 – 3632197
Dierenpark Maastricht
p/a Meutestraat 23E
6219 BJ Maastricht
Tel.: 043 – 3213760
Dierenambulance Maastricht
Francois de Veyestraat 9
6221 AB Maastricht
Tel.: 043 – 3520455
Stichting Dier in Nood
p/a Nekumerweg 19
6212 NK Maastricht
Tel.: 043 - 3211733
Drukwerk gesponsord door
Stichting Dier in Nood

Egyptian Horse Event
Kasteel Pietersheim
15 augustus
e
14 BoerderijPop Vijverdal
Omgeving Boerderij de Grubbe
www.boerderijpop.nl
17 augustus
Kriebelfeestje
Boerderij Daalhoeve
www.cnme.nl
24 augustus
Draken & Slangen
in het Jekerdal
Natuurtuinen Jekerdal
www.cnme.nl
20 – 28 september
Groene Week
Diverse locaties
www.cnme.nl
4 oktober
Dierendag

www.cnme.nl

Op vakantie?
Alhoewel huisdieren in het algemeen graag bij
de baas zijn, is mee op vakantie voor het dier
niet altijd even leuk. In de meeste gevallen is
het zelfs voor het dier beter thuis te blijven.
Zoek op tijd een adres voor je huisdier of
vraag de buren of de familie er
voor te zorgen.
Bij de Dierenambulance en op de
kinderboerderij in Daalhof zijn
pensionmogelijkheden voor kleine
huisdieren als konijnen en cavia’s.

Toch mee op vakantie?
Een EU-paspoort voor honden, katten en fretten
is sinds 2004 verplicht en ook moeten zij
worden ingeënt tegen rabiës (hondsdolheid).
Dit paspoort heeft soortgelijke paspoorten en
documenten die binnen de EU in omloop
waren vervangen.
Voor dat EU-paspoort kun je terecht bij de
dierenarts. In Nederland wordt vooral de
onderhuids aangebrachte 'elektronische
transponder' (chip) gebruikt, maar een
tatoeage mag ook.

Wat schaft de pot in het buitenland?
Plotseling overschakelen op ander
voer kan, samen met verandering van plek
en regelmaat, diarree veroorzaken.
Neem een kleine voorraad voer voor je
huisdier mee, waar hij aan gewend is.
Mocht je op het vakantieadres dat
voer niet kunnen kopen, kan het
voorraadje de eerste dagen
gemengd worden
met ander voer.

Een teek? Pak ‘m beet!
Een teek laat zich vanuit het
struikgewas bij mens en dier op de
huid vallen en bijt zich er in vast.
Teken leven van bloed en als ze
eenmaal volgezogen zijn, laten ze na
een tijdje weer los.
Teken kunnen de ziekte van Lyme
overbrengen en moeten daarom direct
verwijderd worden. Met een teken’harkje’ of pen kunnen zij makkelijk uit
de huid gedraaid worden. Goed kijken
of het hele beestje eruit is en het
wondje ontsmetten.
Schrijf de datum in je agenda of op de
kalender. Als na een paar weken een
roodachtige ring om de bijtplek
ontstaat (die later weer vanzelf
verdwijnt), moet je direct naar de
dokter. Een antibioticakuur voorkomt
dat je de ziekte van Lyme krijgt.

Vliegenmaden
Bij broeierig weer leggen de
zogenaamde vleesvliegen eitjes op
warme, vochtige plaatsen zoals in een
dikke vacht, besmeurd met diarree.
Langharige honden, konijnen en
schapen lopen het meeste risico.
De maden, die uit de eitjes komen,
vreten zich diep onder de huid een
weg in het vlees.
Om een hoop ellende of zelfs de dood
van het dier te voorkomen moet je
aangekoekte poepplekken wegknippen
of losweken met warm water en
ontstane wondjes goed
schoonhouden.

Waarom handen wassen
na contact met dieren?
Kinderboerderijen en dierenparken
doen er alles aan om hun dieren
gezond te houden. Toch kunnen
dieren die zelf niet ziek zijn een
besmetting overbrengen op mensen.
Was je handen als je met dieren bezig
bent geweest. Zeker voordat je gaat
eten! Meer informatie kun je
krijgen bij de beheerder.

Zoemend ongemak?
Bijen, wespen en hommels zien er
vervaarlijk uit, maar in de meeste
gevallen doen ze gewoon helemaal
niks. Zeker niet als je ze met rust laat.
Als er toch overlast ontstaat door
bijvoorbeeld een zwervend bijenvolk of
een wespennest bij de voordeur,
bel dan even met de afdeling
Dierplagen & Milieu
043 - 3504000

Wol tegen warmte?

Waar kan-ie nou toch zijn?
Laat je huisdier altijd chippen. Mocht
het dier zoekraken, dan kun je
gemakkelijk als eigenaar worden
getraceerd. Laat de vinder d.m.v.
een kokertje of penning weten dat
het dier geregistreerd is.
Informatie:
www.databankgezelschapsdieren.nl
Tel.: 0900 4040456 (€ 0,25/min)
of
www.amivedi.nl
Tel.: 0900-2648334 (€ 0,25/min)

Egeltjes geen melk geven!!
Soms hoor je een hoop gerommel
en gesnuif in de tuin. Grote kans
dat het een egeltje is.
Gezonde egeltjes vinden genoeg te
eten, zoals bijvoorbeeld insecten.
Je hoeft ze dus niet te voeren.
Een verzwakt egeltje mag je
wel wat kattenbrokjes geven.
Van melk worden ze ziek!

Er wordt vaak gedacht dat schapen het
in de zomer veel te warm hebben met
al die wol, maar niets is minder waar.
Wol isoleert en houdt de warmte dus
tegen. In de woestijn dragen de
mensen wollen lange kleding:
tegen de warmte!
Tegenwoordig worden schapen ook
wel vóór de winter geschoren
en vervolgens (binnen)
op stal gezet.
.

Wist je …… dat je op de Maastrichtse kinderboerderijen met puppies terecht kunt om ze kennis te laten maken met andere dieren? Even van te voren bellen ……. dat je op de kinderboerderijen mee kunt helpen bij de verzorging van de dieren? Ook even bellen om te vragen wanneer dat kan ..…… dat je er in het stadspark beter aan doet de dieren (binnen en buiten het hek)
niet te voeren? Ze krijgen veel te veel (vaak ook nog slecht) voer, het trekt ratten aan en het aantal eenden en duiven wordt steeds groter ……… dat je op de kinderboerderij in Daalhof via een
webcam kunt zien hoe boerenzwaluwen daar hun jongen verzorgen? ……… dat je voor kinderfeestjes en knuffeluurtjes ook bij de Dierenambulance terecht kunt? ..…… dat je de folders over
verschillende huisdieren en over ‘Bezint eer ge begint’ ook kunt downloaden van www.cnme.nl? ……… dat je daar nog meer handige folders en boekjes vanaf kunt plukken? ..…… dat Boerderij
Oan Köbbes bij Maasveld in Heugem een winkeltje heeft waar je boerderijproducten kunt kopen? ……… dat de Dierenambulance tweedehands hokken en kooien verkoopt? ……… dat het bij
de wet streng verboden is om varkens keukenafval en brood met vleesbeleg te voeren? Dat is om te voorkomen dat varkenspest en mond en klauwzeer zich via vleesresten kunnen verspreiden
……… dat een kip met een witte oorlel witte eieren en een kip met een rode oorlel bruine eieren legt? ..…… dat het echt niet zo moeilijk is om een hondendrol op te ruimen? ………

