Druk met dieren zijn ze bij
Wanneer is het
ergens nog drukker?

Boerderij Daalhoeve
Romeinse baan 200
6215 SK Maastricht (Daalhof)
Tel.: 043 - 3474786

Zondag 1 juli
Kriebelfeestje
Natuurtuinen Jekerdal

Kinderboerderij De Heeg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht (De Heeg)
Tel.: 043 – 3671156

Zondag 1 juli
10.00 – 12.00 u
Excursie muurhagedissen
Hoge Fronten
www.cnme.nl

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

Zondag 15 juli
15 jaar dierenambulance
Braderie, activiteiten etc.

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

Zondagmiddag 5 augustus
Vlinderdag
Natuurtuinen Jekerdal
Vrijdagmiddag 10 augustus
Boerderijpop
Vanaf 14.00 u.
Activiteitenboerderij De Grubbe

Dierentehuis Maastricht
Karveelweg 33
6222 NJ Maastricht
Tel.: 0900-7009000 (10 cpm)

Woensdagmiddag 3 oktober
Dierendag
Boerderij Daalhoeve

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)

Bij de Natuurtuinen Jekerdal kun je
terecht voor kindernatuurclubs
voor verschillende leeftijden.
Zie voor meer informatie de
activiteitenkalender
op www.cnme.nl

Stichting Dier in Nood
dierinnoodmaastricht@gmail.com
Dierenpolitie
Tel. 144 of 0900 - 8844

Drukwerk gesponsord door
Stichting Dier in Nood

Afdeling Dierplagen & Natuurbehoud
Gemeente Maastricht
Fred Verseijden
Tel.: 043 - 3505313

Tel.: 043 - 3219941
www.cnme.nl

Vroege Vogels start petitie tegen
verkoop dieren op Markplaats
VARA’s natuur- en milieuprogramma Vroege
Vogels voert actie tegen Marktplaats, waar
een levendige handel plaatsvindt in wilde
dieren. Met hetzelfde gemak waarmee je op
deze verkoopsite een set tuinstoelen op de
kop tikt, kunt je er een oehoe, reiger,
eekhoorn of python aanschaffen.
Deze dieren hebben speciale zorg nodig
maar slijten door deze particuliere verkoop
hun dagen vaak onder zeer onnatuurlijke en
slechte omstandigheden in kooien,
huiskamers en schuren.

Bijen zijn vegetarische wespen

Hondenmensen en kattenmensen

Stop de plofkip

Ooit besloot één oerwesp dat hij
vegetarisch werd. Zo ontstond de
honingbij. Voor iemand die bang is
voor alles wat vliegt, zoemt en een
geel gestreept pakje aanheeft is dat
niet zo interessant. Die wil gewoon
weten wie kwaad in de
zin heeft en wie niet.

Kinderen kiezen vaak dieren als
dolfijnen en tijgers als favoriete dieren.
Naarmate mensen ouder worden, lijken
ze alleen maar voor een hond of een kat
te kiezen, of voor allebei als ze duidelijk
willen maken niet in een vakje
gestopt te willen worden.

De ‘plofkip’ is ontstaan door
doorfokken op steeds goedkoper
vlees. In 6 weken tijd wordt een
kuikentje van 50 gram opgepompt
tot vleeshomp van meer dan 2 kilo.
Meer weten? www.wakkerdier.nl

Bijen zijn behaard en hebben ‘zakjes’
aan de poten om stuifmeel te vervoeren. Ze verzamelen pollen en nectar
om de winter door te komen. Hun
angel heeft weerhaakjes. Als een bij
steekt en weg wil vliegen, wordt het
achterlijf kapot getrokken en gaat
hij dood. Daarom steken
bijen liever niet.
Wespen zijn kaal en hebben een
‘wespentaille’. Ze vangen insecten
voor hun larven en leven zelf van
nectar. De angel is glad en kan
daarom steeds opnieuw gebruikt worden. De meeste wespen gaan dood
voor de winter. Misschien zijn ze
daarom ook chagrijniger dan bijen?
Blijft ‘144 red een dier’?

Vroege Vogels vindt dat de handel in wilde
dieren op internet moet stoppen en is op
www.vroegevogels.vara.nl
een petitie gestart tegen advertenties
van wilde dieren op Marktplaats.
Wij vinden trouwens dat je daar ook niet
met ‘gewone’ huisdieren moet kunnen leuren.

Na de val van de regering leek
het er op dat de dierenpolitie gaat
verdwijnen. Bij de politie Limburg-Zuid
zijn nu vier agenten actief en zij
hebben hun handen meer dan vol. De
dierenpolitie voorziet duidelijk in een
behoefte en er wordt een plan van
aanpak gemaakt om die toch ‘in de
lucht’ te houden. De dierenpolitie zit
ook bij het overleg tussen de
organisaties die in Maastricht
met en voor dieren werken.

Uit het weinige onderzoek dat er is
gedaan naar het verschil tussen
‘hondenmensen’ en ‘kattenmensen’,
bleek dat hondenmensen meer naar
buiten gericht en makkelijker in de
omgang zijn. Kattenmensen blijken iets
neurotischer te zijn en vaker open te
staan voor allerlei ervaringen dan
hondenmensen.

6 weken oud

Bevers in Maastricht

Slechtvalk broedt in de
kerktoren van de St. Jan

De bever is het grootste knaagdier in
Nederland. Hij kan wel een meter groot
en 35 kilo zwaar worden. Bevers leven
bij en in het water. Ze bouwen dammen
van takken en stammen om het water
vast te houden en zo de ingang van het
hol onder water te houden.

De slechtvalk is de snelste vogel ter
wereld. Hij kan wel meer dan 200
km/uur halen! In de natuur broeden
slechtvalken graag hoog in
de rotsen. Dat is van
nature ook de favoriete
plek van duiven.

Een bever heeft een platte, geschubde
staart die niet alleen dienst doet als roer
en krukje, maar soms ook door de
jongen als vlot gebruikt wordt.
Momenteel worden er in en rondom
Maastricht overal knaagsporen van
bevers aangetroffen zoals
bijvoorbeeld aan het begin
van de Wilhelminabrug.
Op sommige plekken
proberen ze zelfs een
dammetje te bouwen.

De toren van
de St. Jan is dus ook niet
zo’n rare broedplek voor
slechtvalken en er zijn
meer dan genoeg stadsduiven voor de snelle hap.
Slechtvalken storten
zich van grote hoogte in
duikvlucht op hun prooi,
waardoor die verdoofd
of zelfs meteen al
gedood wordt.

Wist je… dat je vanaf begin dit jaar gewoon honden, kattenwww.144redeendier.nl
en fretten mee mag nemen naar Groot Brittannië? Die moeten dan wel een chip en een geldig dierenpaspoort hebben en alle
benodigde inentingen. De dieren hoeven niet meer in quarantaine en er vindt ook geen bloedonderzoek meer plaats. Tot 5 dagen voor de reis moeten de dieren een wormkuur tegen lintworm
hebben gehad…… dat steeds meer onderzoeken uitwijzen dat kinderen veel te schoon worden gehouden en veel te weinig in aanraking komen met planten en dieren? Zo kunnen ze ook geen
weerstand op bouwen tegen allerlei aandoeningen. Buitenspelende boerenkinderen komen, meer dan andere kinderen in aanraking met allerlei ‘viezigheid’, waardoor die minder vaak last krijgen
van allergieën en astma ……. dat er steeds minder koeien in de wei in mogen? Voor veel boeren is het makkelijker om de dieren binnen te houden en het gras voor ze te maaien. Koeien van
biologische boeren mogen wel naar buiten, maar die zijn nog in de minderheid …..dat het bedrijf Unilever besloten heeft geen ‘plofkip’ in hun producten te gebruiken? Unilever maakt o.a. de Knorr
kippensoepen….. dat je in Maastricht een rol poepzakjes voor honden gratis kunt afhalen bij Gemeenteloket (Mosa forum), Daalhof (Didohof 9), Malberg (Buurtbeheerbedrijf), Nazareth (MTB
Kast. Verduynenstraat 9), Randwijck (MTB Watermolen 1) en in Wyckerpoort (Buurtbeheerbedrijf, Heerderweg 152). Wel hondenpenning meenemen……

