Druk met dieren zijn ze bij

Wanneer is het
ergens nog drukker?

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

Zondag 21 juni
Preuve op Daalhof
Boerderij Daalhoeve

Zondag 24 augustus
Midzomerrommelmarkt
Boerderij Daalhoeve

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

Donderdag 4 september
Lezing over Nachtvlinders
Natuurhistorisch Museum

Stichting Dier in Nood
dierinnoodmaastricht@gmail.com

Zaterdag 3 oktober
Dierendag activiteiten
Boerderij Daalhoeve

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

Animal’s Faith
Ankerkade 158 B
6222 NM Maastricht
Tel.: 06 – 21 66 76 06

Zaterdagmiddag 19 juni
Knutselen voor vaderdag
Kinderboerderij De Heeg

Zondag 12 juli
Hondenwandeling
Rondom Beatrixhaven
Start Animals Faith
Finish Kinderboerderij Limmel

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

Dierenpolitie
Tel. 144 of 0900 – 8844

Woensdagmiddag 17 juni
Open dag
Kinderboerderij De Heeg

Zondag 28 junji
Start Spinnenexpo
Natuurhistorisch Musem

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

De Dwaze Herder
Slakweg 5
6228 NB Maastricht
Tel.:043 - 4085762

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

Zondag 4 oktober
Knutselen voor dierendag

Berke van
Boerderij Daalhoeve
Drukwerk gesponsord door
Stichting Dier in Nood

Tel.: 043 - 3219941
www.cnme.nl

Muizen met een liefdeslied
Niet alleen vogelmannetjes zingen
uit volle borst om indruk te maken
op de vrouwtjes. Mannetjesmuizen kunnen er ook wat van!
De Duke universiteit in
Carolina (USA), onderzocht met heel
gevoelige geluidsapparatuur de liefdesliedjes
en kwam er achter dat die heel verschillend zijn.
Als de vrouwtjes nog niet te zien zijn, maar wel
te ruiken, zingen ze een zo ingewikkeld mogelijk
liedje. De liedjes worden eenvoudiger als de
mannetjes de vrouwtjes te zien krijgen. Dan
rennen ze er
heel hard achteraan.
De vrouwtjes vinden het geweldig en
blijven extra lang rondhangen
bij een mannetje dat het mooiste en
ingewikkeldste liedje te
berde kan brengen.
Honden en katten
allergisch voor mensen?
National Geographic heeft ontdekt dat honden
en katten ook allergisch voor mensen kunnen
zijn, in plaats van alleen maar andersom.
Net als honden en katten verliezen mensen
huidschilvers die bij de dieren allerlei allergische
reacties kunnen oproepen, zoals een
ontstoken huid, veel krabben, een loopneus en
niezen. Katten hebben dan vooral last van
haaruitval rondom de nek en kop.
Met medicatie is de allergie
goed onder controle
te houden en
hoeft de baas
of bazin niet
weggedaan
te worden.

Lager BTW tarief voor
dierenartsen gevraagd
De Sophia-Vereeniging verzoekt
staatssecretaris Wiebes van Financiën om
het btw-tarief van dierenartsen te verlagen.
In Nederland vallen de behandelingen door
een dierenarts onder het hoge BTW-tarief
van 21 %. Bij medische hulp aan mensen
hoeft geen BTW betaald te worden.
De rekening van een dierenarts kan flink
oplopen en voor veel mensen is dat de
reden om te lang te wachten of helemaal
niet naar een dierenarts te gaan. Soms
wordt een dier om die reden naar het asiel
gebracht. Voor de petitielijst:
www.sophia-vereeniging.nl
Vossen in de stad
Hoe langer hoe meer vossen
zoeken in de stad naar voedsel.
Toch komt er geen overbevolking.
Als vossen geen eigen leefgebiedje
kunnen veroveren, krijgen ze vanzelf
minder jongen. Dat is een natuurlijke vorm
van geboortebeperking.
Vossen vangen ratten, muizen,
woelratten, wormen en insecten,
maar een lekker huiskonijn
of een legkipje gaan er ook
wel in.
Daarom is het wel zo verstandig
om konijnen en- kippenrennen
in de tuin te overdekken met gaas
of om die dieren ’s avonds binnen
op te sluiten.
Er zijn trouwens meer
kapers op de (stads-)kust,
die op konijnen en kippen azen:
roofvogels en steenmarters.

Bert op kinderboerderij in Limmel

De trekvlinders zijn er weer in de zomer

‘Mijn naam is Bert Jansen, ik ben 5
dagen per week op de dagopvang de
Kanjel. Iedere donderdagmorgen ga ik
werken op de boerderij, dan ga ik de
konijnen verzorgen. Eerst maken we de
hokken schoon en vullen ze weer met
zaagsel en hooi. Daarna ruimen we
onze spullen op. Het leukste vind ik
Dora het zwarte
konijntje. Ook
maak ik ze
een bak eten
met worteltjes
en bruinbrood
en sla en veel
hooi en de
waterbakjes
worden goed
schoongemaakt (dit moet van Anita).
Het moeilijkste vind ik het opruimen.’

We kennen allemaal
wel de trekvogels die in
de lente weer terugkomen.
Er zijn ook vlinders die
voor de winter naar warmere
oorden gaan zoals de Atalanta, een grote
dagvlinder. De Atalanta plant zich daar
voort en gaat er dood. De nakomelingen
komen in mei naar Nederland, planten zich
hier voort en gaan hier dood. Hun
nakomelingen gaan weer voor de winter
naar het zuiden. De rupsen hebben
brandnetels nodig. Door de klimaatverandering
zien we dat veel
Atalantas niet
meer wegtrekken maar
gewoon hier
blijven.

Zieke puppy(-handel)

Rondje Boerderij nu ook op
Boerderij Oan Köbbes

Meer dan de helft van alle pups die in
Nederlandse huishoudens wonen, zijn
nog steeds afkomstig uit het buitenland
en worden vooral verkocht via een
grootscheepse hondenhandel in
Brabant. De hondjes worden vaak
gefokt in grote boerderijen in OostEuropa, zonder aandacht of daglicht.
Er wordt gerommeld met inentingen en
paspoorten en je weet niet welke
parasieten of ziekten ze
bij zich hebben.

Basisscholen kunnen nu voor een Rondje
Boerderij ook terecht op de boerderij van
Maasveld. Het Rondje is een zelfdoe-les
voor de groepen 1 en 2. De kinderen doen
allerlei opdrachtjes en mogen dan steeds
iets uit de spannende rugzakjes halen om
de dieren te verwennen. De les wordt al
aangeboden op de kinderboerderij van
Daalhof en op Boerderij De Grubbe van
Vijverdal. www.cnme.nl/nmegids2

Koop een pup bij een betrouwbare
fokker of op een adres waar je in ieder
geval ook de moederhond kunt zien. Je
betaalt waarschijnlijk wat meer, maar
dan heb je later ook niet zoveel kosten.
www.raadvanbeheer.nl

.

Wist je ….. dat die zwarte schermen die je wel eens langs sommige stukken grond ziet, bedoeld zijn om beschermde diersoorten zoals muurhagedissen en hazelwormen weg te kunnen vangen?
Dat moet van de wet als er ergens een weg aangelegd wordt of gebouwd gaat worden. De dieren worden ergens anders weer uitgezet…. dat (maar dat wisten wij natuurlijk al heel lang)
dementerende mensen goed reageren op dieren. Dat bleek onlangs uit een onderzoek. Veel kinderboerderijen en dierenambulances gaan al met dieren naar verzorgingshuizen …dat er een
drone bedacht is die door middel van een warmtebeeldcamera reeën, hazen en weidevogels kan ontdekken in het veld? Daardoor kunnen natuurbeheerders en boeren die dieren voor het maaien
verplaatsen. In het buitenland wordt dit al gebruikt, maar in Nederland moet de wetgeving nog worden aangepast…dat egeltjes het in de stad een beetje moeilijk hebben door alle schuttingen om
de tuinen? … en dat terwijl ze ons met veel plezier afhelpen van slakken. Een gat van 10 x 15 cm in de schutting laat wel het egeltje wel door maar niet de kat van de buren …dat ieder jaar zo’n
25.000 mensen de ziekte van Lyme krijgen? De ziekte wordt veroorzaakt na een beet van een teek die de ziekte draagt. Een rode ring- of vlekvormige uitslag is het meest voorkomende signaal
van de ziekte van Lyme. De meeste mensen genezen na een antibioticakuur. Kijk ook eens op www.weekvandeteek.nl

