Druk met dieren zijn ze bij
Boerderij Daalhoeve
Romeinse baan 200
6215 SK Maastricht (Daalhof)
Tel.: 043 - 3474786

Wanneer is het
ergens nog drukker?

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.: 088 – 5069470

26 juni 2016 t/m 15 januari 2017
Haaien
Tentoonstelling in
Natuurhistorisch Museum
http://nhmmaastricht.nl
Zondag 21 augustus
Midzomerrommelmarkt
Boerderij Daalhoeve
Zondag 2 oktober
Appelpersdag
Boerderij Daalhoeve

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

Dinsdag 4 oktober
Dierendag
Boerderij Daalhoeve

Kinderboerderij Pietersheim
Neerharenweg 12
3620 Lanaken (B)
Tel. 00 32 (0)89 712120
Dierenpark Maastricht
Gemeente Maastricht
Dierenambulance Limburg Zuid
Francois de Veyestraat 9
6221 AB Maastricht
Tel.: 0900-4433224 (50 cpm)
Stichting Dier in Nood
dierinnoodmaastricht@gmail.com

Zondag 30 oktober
Zuurkooldag
Boerderij Daalhoeve
Zondag 20 november
Dieren in de Winter
Boerderij Daalhoeve
Zondag 27 november
Sinterklaas
Boerderij Daalhoeve

Medw. Fauna Beheer
Gemeente Maastricht
Fred Verseijden
Tel.: 043 - 3505313
De Dwaze Herder
Slakweg 5
6228 NB Maastricht
Tel.:043 - 4085762

Drukwerk gesponsord door
Stichting Dier in Nood

Dierenpolitie
Tel. 144 of 0900 – 8844
Animal’s Faith
Ankerkade 158 B
6222 NM Maastricht
Tel.:043-2043012

Foto: Margriet Spierings
Tel.: 043 - 3219941
www.cnme.nl

Bonte geit: ras van het jaar
De Stichting Zeldzame
Huisdierrassen Nederland
www.szh.nl heeft de
Nederlandse Bonte Geit
verkozen tot zeldzaam
ras van het jaar 2016.
Deze geit stamt af van de
Nederlandse Landgeit.
Iedereen kent die wel van
de schoolplaten van Ot en Sien en van de
vroegere leesplankjes. De vereniging is blij dat
hoe langer meer kinderboerderijen bonte geiten
gaan houden. Hierdoor blijft het ras zichtbaar op
drukbezochte plekken. De dieren vallen op door
hun kleur: zwartbont en bruinbont, maar je ziet
ook wel andere kleurschakeringen. Het zijn
rustige dieren, alhoewel ze net zo
ondeugend kunnen zijn als alle
andere geitensoorten.

Informatie over vogels in
stadspark in Maastricht
In de volière van het
Dierenpark in het stadspark
staan nu informatieborden
over volièrevogels en over
vogels die in het stadspark leven. Het is de
bedoeling dat bezoekers van het park niet
alleen naar de vogels in de volière kijken en
daar meer over te weten komen, maar dat
zij zo ook belangstelling krijgen voor de
vogels in de vrije natuur. Die informatie is
een mooie opstap naar allerlei activiteiten
over vogels in het park. Het project is
ontstaan door de samenwerking tussen de
Vogelwerkgroep van IVN-Maastricht,
Vogelwacht Limburg, Dierenpark Maastricht
en het CNME en werd financieel mogelijk
gemaakt door de Duckrace. Omdat
Vogelbescherming Nederland
www.vogelbescherming.nl
het een mooi project vond, mocht
hun logo ook op de borden.
Hertenpark Maastricht in een nieuw jasje

Foto: Margriet Spierings

Vakantieadres voor kleine huisdieren
Bij de kinderboerderijen in Limmel,
De Heeg en Daalhof en bij de
Dierenambulance is er plek voor
kleine vakantiehuisdieren zoals
konijnen en cavia’s.
Natuurlijk niet op het
allerlaatste moment bellen!

De kogel is door de kerk. De herten
blijven in het dierenpark, maar het gebied
waarin ze gehuisvest worden gaat er totaal
anders uitzien. Er wordt vooral uitgegaan
van het natuurlijk gedrag van de dieren. Er
komt informatie en bij een overdekt ‘kijkpunt’
kun je de dieren van heel dichtbij zien. Er
wordt bekeken of het mogelijk is ook de
moeflon, de voorvader van
het schaap, er te houden.
In het stadspark
wordt tevens een aantal
ooievaarspalen
geplaatst. Hopelijk
weten de ooievaars
die snel te vinden!

Een vogelverschrikker in de lucht

Weg wesp!

Er wordt van alles ondernomen om
vogels weg te houden van vliegvelden.
Regelmatig zijn er botsingen tussen
vogels en vliegtuigen. In Engeland en
Frankrijk is men begonnen met de inzet
van ‘nepvalken’, drones in de vorm van
een valk. Die jagen andere vogels, die
niet zien dat ze niet echt zijn, de stuipen
op het lijf. In Nederland
mag er nog niet met een
drone op een luchthaven
gevlogen worden.

Wespen kunnen een behoorlijke plaag zijn
in de zomer. Ze blijven maar rond
zoemen bij zoetige stoffen.

Paarden met staarten
Het couperen van oren en staarten bij
honden en paarden is in Nederland al
sinds 2011 verboden, maar vaak wordt
er bij tentoonstelling of keuring een
uitzondering gemaakt voor dieren die in
het buitenland, Frankrijk bijvoorbeeld,
gecoupeerd zijn. De staatssecretaris wil
nu dat het verbod voor alle dieren gaat
gelden en dat geen enkele tentoonstelling of keuring nog gecoupeerde
dieren toelaat. In Sacramento in
Amerika heeft de politie Belgische
trekpaarden in dienst (met staart!).

Als je een vogeldrinkflesje vult met
suikerwater en bij de drinkopening
onderin een watje stopt, gaan de
wespen daar (wél beetje ver weg
geplaatst) drinken en laten ze de
mensen met rust.
Zo hoeven ze
niet dood, zoals bij wespenvallen wel het geval is.
Met vlag en wimpel
Dieren en cultuur zijn sterk met elkaar
verweven. In sommige landen zoveel dat ze
afgebeeld staan op de nationale vlag.
Leeuwen bijvoorbeeld.
In Sri Lanka symboliseert
de leeuw de onafhankelijkheid. De staart staat voor
het boeddhisme.
In Spanje is de
leeuw die rechtsboven
als gekroonde leeuw te
zien is, het symbool
voor de regio León.
Alhoewel de leeuw ook bij ons een nationaal
symbool is, staat deze niet op onze vlag.
Wel staat hij in het Wapen van Nederland.
Dat is een Kaapse Leeuw die
helaas door toedoen
van kolonisten
rond 1860 is
uitgestorven.

.
Wist je …dat de natuurlijke rattenbestrijding in het Maastrichtse stadspark zo succesvol is dat andere steden die aanpak waarschijnlijk gaan overnemen? Er wordt in Maastricht nl. geen vergif
meer gebruikt maar de medewerker faunabeheer heeft wezels, roofvogels, hermelijnen, marters en vossen hun gang laten gaan met het gevolg dat er na een half jaar al geen rattenoverlast meer
was…. dat je op www.vogelbescherming.nl altijd leuke informatie en acties kunt vinden en dat je daar het gratis magazine ‘Vogels dichterbij’ kunt bestellen? ..…dat de vorm en leefwijze van
haaien al zo’n slordige 350 miljoen jaar oud is? Kom alles te weten over haaien, roggen en ratvissen in de tentoonstelling ‘Haaien’ in het Natuurhistorisch Museum in Maastricht vanaf 26
juni……dat de boerderij van Vijverdal gewoon open is voor bezoekers en dat daar ook (CNME) lessen voor het basisonderwijs worden verzorgd?.......dat je in vakantielanden goed moet opletten
dat je geen souvenirs koopt die je niet mee naar huis mag nemen? Op www.wnf.nl/wat-wnf-doet/themas/foute-souvenirs.htm kun je een handige folder daarover vinden….dat inmiddels vijftien
Nederlandse reisorganisaties hebben toegezegd geen olifantentochten meer te zullen aanbieden? Dit omdat de meeste olifanten op jonge leeftijd in de natuur gevangen en daarna op brute wijze
‘getraind’ zijn…dat kinderboerderijen, de dierenambulance en Animal’s Faith altijd vrijwilligers kunnen gebruiken? Bel of ga er gewoon langs en vraag of ze iemand nodig hebben….

