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
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

Wanneer is het
ergens nog drukker?
5 juli 2009
Dolle Dwaze Heksendag
Natuurtuinen Jekerdal
Drabbelstraat, Maastricht
18 juli 2009
Circusdag
Educatieve Boerderij Daalhoeve
9 augustus 2009
Hondendag
Educatieve Boerderij Daalhoeve
30 augustus 2009
Draken & Slangen
in het Jekerdal
Natuurtuinen Jekerdal
Drabbelstraat, Maastricht
2 september 2009
Kriebelfeestje
Educatieve Boerderij Daalhoeve
4 september 2009
Boerderijpop
Activititeitenboerderij
De Grubbe

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)

19 september 2009
Start Groene Week
www.cnme.nl
Zondag 3 oktober 2009
Hondenwandeling
Start: Dierentehuis Maastricht

Stichting Dier in Nood
p/a Nekummerweg 19
6212 NK Maastricht
Tel.: 043 – 3211733
Afdeling Dierplagen & Natuurbehoud
Gemeente Maastricht
Fred Verseijden
Drukwerk gesponsord door
Tel.: 043 - 3505313
Stichting Dier in Nood

Tel.: 043 - 3219941
www.cnme.nl

Campagne minder hondenbeten gestart
www.minderhondenbeten.nl
Nederland telt maar liefst 1,9 miljoen honden.
Twintig procent van alle huishoudens in
ons land heeft er één of meer. Al deze
honden worden uitgelaten in parkjes,
begeven zich in het verkeer, leven
met het gezin in huis en krijgen
te maken met fietsers en
spelende kinderen. Soms
gaat het mis en bijt een hond.
Kom voor meer info over
honden op 9 augustus
naar de Hondendag op de
kinderboerderij in Daalhof
Gestoord kattekwaad
In een groot aantal onderzoeken is de link
aangetoond tussen geweld tegen dieren en
geweld tegen mensen. Het is nu bekend dat
kinderen die in hun jeugd dieren mishandelen,
een grotere kans hebben met de politie in
aanraking te komen voor zwaardere
geweldsdelicten dan kinderen die
geen verleden van dierenmishandeling hebben.
Man (of vrouw) bijt hond?
Andere onderzoeken in Amerika hebben
aangetoond dat geweld tegen dieren een
duidelijke link heeft met het geweld dat
binnen een gezin wordt gebruikt.
Huiselijk geweld heeft alles te
maken met macht
en controle
In het buitenland wordt steeds
vaker samengewerkt tussen
dierenarts, politie, jeugdzorg
en maatschappelijk werk.

Wil de echte zwaluw opvliegen?

Ditjes en datjes over duifjes

Wel of niet welkom in de tuin?

De boerenzwaluw hoort bij boerderijen
en metselt een nest van klei onder
een poort en in de stal. Van maart tot
oktober zijn boerenzwaluwen in
ons land te vinden. Ze
overwinteren in
zuidelijk Afrika.

Al duizenden jaren voor onze
jaartelling werd de duif als huisdier
gehouden vanwege het vlees en de
mest. De duif werd tot en met de
Tweede Wereldoorlog ook ingezet als
koerier voor het bezorgen van
belangrijke berichten.

Kleine diertjes zijn nuttig, al zou je
dat niet altijd zeggen. Ze ruimen
afval op, ze maken compost en
dienen als voedsel voor
andere dieren.

De huiszwaluw maakt metselnesten
aan buitenmuren onder dakranden.
Die nesten worden nogal eens
gekraakt door mussen.
De vlucht van de huiszwaluw
is rustiger dan die van de
boerenzwaluw en
ook minder luidruchtig.
Ook de huiszwaluw
is een trekvogel.

Wat moet je met een
verdwaalde postduif?

De gierzwaluw lijkt wel op een zwaluw,
maar behoort eigenlijk tot een andere
familie. De gierzwaluw broedt
het liefs in hoge gebouwen en
brengt het grootste gedeelte
van zijn leven in de lucht door.
Gierzwaluwen kunnen niet
van de grond opvliegen.
De gierzwaluw overwintert
ook in zuidelijk Afrika.
Zijn de hond en de kat
al ondergebracht?
Je moet op tijd zijn om voor
je huisdier vakantie te regelen.
Vaak is het mogelijk om het dier van
te voren voor een nachtje
naar een pension te
brengen. Dan is het
al een beetje een
vertrouwd adres.

Zonder muggen zouden er niet
zoveel vogels zijn. Zonder bijen
geen fruit en zonder
regenwormen
geen planten.

Op de pootring staan het land van
herkomst, het geboortejaar en een
nummer. Bijvoorbeeld NL 97-1234567.
Nederlandse Postduivenhouders
Organisatie (NPO)
Tel.: 0318 – 559700 of
0318 – 559710
www.npo.nl
Een vreemde eend in de bijt
Kun je ziek worden van de
dieren op de kinderboerderij?
Er zijn de laatste jaren veel meldingen
over dierziektes die over kunnen gaan
op mensen. Zo zijn er de Q-koorts
(melkerskoorts) en besmetting met
de E-coli bacterie.
Het mooie van een kinderboerderij is,
dat mensen in nauw contact kunnen
komen met boerderijdieren.
De kinderboerderijen doen
er alles aan hun dieren
gezond te houden.
Toch is het raadzaam na
ieder contact met dieren
je handen te wassen.

Vanaf het moment dat mensen over
de hele wereld gingen reizen, gingen
ook voedsel, planten en dieren mee.
Ook nu verschijnen er steeds meer
‘vreemdelingen’ in de natuur
doordat planten uit tuincentra
en afgedankte huisdieren
klakkeloos in de natuur
gedumpt worden.
De Grijze Eekhoorn bijvoorbeeld
komt oorspronkelijk uit Amerika en is
groter en sterker dan onze eigen
Rode Eekhoorn, die hij in veel
landen al verdreven heeft.
Natuurorganisaties pleiten
voor een verbod op het
invoeren en houden
van grijze eekhoorns.

Wist je ………… dat je ook bij de kinderboerderij in Daalhof en bij de Dierenambulance terecht kunt voor vakantiepension voor kleine huisdieren zoals konijnen en cavia’s?................ dat je naar
landen als Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland geen planten, zaden en dieren mee mag nemen? Sommige producten die van dieren gemaakt zijn, zijn ook verboden. Dat is om te voorkomen dat
die schade aanrichten aan de natuur daar of ziektes veroorzaken………...…dat je natuurlijk nooit souvenirs moet kopen die gemaakt zijn van diersoorten die met uitsterven bedreigd worden, ook
al liggen die in het buitenland of zelfs op het vliegveld gewoon in de winkel…………. dat de invoer van die spullen streng verboden is, je riskeert een gevangenisstraf van maximaal 7 jaar en een
hoge geldboete…………dat het niets helpt als je zegt dat je niet wist waar het van gemaakt is of dat je niet wist dat het verboden is?……….dat honden niet zoals wij kunnen zweten? Als het erg
warm is, kunnen honden bij te veel inspanning oververhit raken. Ze proberen hun warmte kwijt te raken door te hijgen en via hun voetzoelen. Op hete dagen kun je de hond dus het beste zoveel
mogelijk op het gras laten lopen in plaats van op stoepen of asfalt…………….dat als de hond mee gaat op vakantie naar het buitenland, je daar een speciaal paspoort voor nodig hebt? Vraag bij
je dierenarts welke inentingen er nodig zijn…..….…..dat dieren beter minder voer kunnen krijgen als het heet is? Natuurlijk moeten ze wel altijd genoeg water kunnen drinken…….

