Druk met dieren zijn ze bij
Boerderij Daalhoeve
Romeinse baan 200
6215 SK Maastricht (Daalhof)
Tel.: 043 - 3474786
Kinderboerderij De Heeg
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 Limmel
Judeaweg 110a
6222 BW Maastricht
Tel.: 06 - 34 11 26 20
Kinderboerderij Pietersheim
Neerharenweg 12
3620 Lanaken (B)
Tel. 00 32 (0)89 712120
Dierentehuis Maastricht
Karveelweg 33
6222 NJ Maastricht
Tel.: 0900-7009000 (10 cpm)
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)
Stichting Dier in Nood
dierinnoodmaastricht@gmail.com
Medw. Fauna Beheer
Gemeente Maastricht
Fred Verseijden
Tel.: 043 - 3505313
De Dwaze Herder
Slakweg 5
6228 NB Maastricht
Tel.:043 - 4085762
Dierenpolitie
Tel. 144 of 0900 - 8844

Wanneer is het
ergens nog drukker?
woensdag 2 oktober
Winterappels voor de vogels
Kinderboerderij De Heeg
vrijdag 4 oktober
Open dag bij de Dierenambulance
zondag 6 oktober
Appeldag
Boerderij Daalhoeve
wooensdag 9 oktober
kindernatuurclub
www.cnme.nl
zaterdag 19 oktober
Dieren tekenen met Peter Brouwers
Natuurhistorisch Museum
www.nhmmaastricht.nl
zondag 20 oktober
Zuurkooldag
Boerderij Daalhoeve
woensdag 6 november
Pindaslinger maken
Kinderboerderij De Heeg
zondag 24 november
Dieren in de winter
Boerderij Daalhoeve
zondag 1 december
Sinterklaas
Boerderij Daalhoeve
woensdag 11 december
Kerststukje maken
Kinderboerderij De Heeg
21 en 22 december
Kerstsfeerdagen
Boerderij Daalhoeve

Drukwerk gesponsord door
Stichting Dier in Nood

Tel.: 043 - 3219941
www.cnme.nl

Hond goed tegen dementie

Fruitvlieg met liefdesverdriet

Hoe dieren denken

Een hond zorgt er voor dat dementerende
ouderen meer ondernemen en ze er lichamelijk
en geestelijk op vooruit gaan.

Bij een onderzoek naar fruitvliegjes bleek
dat, wanneer een vrouwtjesfruitvlieg tijdens
de paring doodgaat, het mannetje blijft
proberen om haar weer tot leven te
brengen, tot wel 4 uur lang. Hij lijkt
haar zelfs kusjes te geven.

Wetenschappers stellen steeds vaker
vast dat dieren een ‘innerlijk’
leven hebben.

Onderzoekers van de University of Maryland
deden onderzoek bij twee groepen
dementerende ouderen. Degenen die met hun
hond twee keer in de week een uur tot
anderhalf uur iets met hun hond ondernamen
(wandelen, borstelen, spelen), bleken minder
depressief, voelden zich beter en konden zich
ook beter bewegen.
Onderzoekers denken nu dat het
programma er voor kan zorgen
dat dementerende ouderen langer
zelfstandig kunnen blijven wonen.

Fruitvliegjes kun je voorkomen door overrijp
fruit, etensresten goed te verpakken en ook
de vuilnisbakken in de zomer goed dicht te
houden. Een GFT bak kan in de zomer
het beste wat verder weg van
het huis gezet worden.
www.natuurbericht.nl

Nog steeds worden in Nederland veel wilde
dieren als huisdier verkocht en gehouden zoals
bijvoorbeeld de wasbeer en de degoe. Na een
tijd blijkt dat deze dieren helemaal niet in huis te
houden zijn of ziek worden door verkeerde
verzorging.
Dan moet het dier weg of wordt gewoon in de
natuur gedumpt. De opvang van bijvoorbeeld.
stichting AAP zit vol met
deze exotische en wilde
zoogdieren.
www.aap.nl

Partij voor de Dieren blij met
dierenwinkels die geen
dieren verkopen
Steeds meer dierenwinkels in Nederland
besluiten geen konijnen, knaagdieren
en andere dieren in hun winkels
meer te verkopen.
Iedere dierenwinkel die stopt met de
dierenhandel in kleine knaagdieren en
konijnen krijgt van de Partij voor
de dieren een biologische taart
en een oorkonde uitgereikt.
Impuls aankopen worden zo tegengegaan
waardoor het aantal afstandsdieren ook
vermindert. Bij de Dierenambulance in
Maastricht kun je terecht voor
‘tweedehands’ konijnen.

Voor menig wandelaar (met of zonder
een hond) kan het heel vervelend zijn
een groep ‘uitlaathonden’ van een
uitlaatcentrale tegen te komen.
Honden gedragen zich anders als
zij zich in een groep bevinden. Ze
trekken samen op als roedel
en durven meer.

De schrijfster Virginia Morel beschrijft in
haar boek ‘Hoe dieren denken’ niet
alleen de dieren maar ook de
onderzoekers en het gevoelsleven bij mensen.
Hoe langer hoe meer landen
verbieden wilde dieren in het circus

Welke dieren mag je straks als
huisdier houden en welke niet?
Het invoeren van de ‘Positief-lijst’ (welke
zoogdieren je wel mag houden) per 1 januari
2014 gaat veel leed voor mens
en dier voorkomen.

Blijkt bijvoorbeeld dat dieren denken,
vreugde en verdriet kennen en met
elkaar communiceren. Zo maken
bijvoorbeeld honingbijen plannen,
herkennen olifanten zich zelf in de
spiegel en zijn er honden die meer dan
1000 woorden begrijpen.

Staatsbosbeheer wil grote groepen
honden in natuurgebieden beperken

Dat actievoeren tegen wilde dieren in
het circus niet iets typisch Nederlands
is, bewijzen de verboden, ook in tal van
verre landen: Peru, Bolivia,
Ecuador en Paraguay.
Bolivia was zelfs het eerste land ter
wereld dat het gebruik van alle dieren in
circussen verbood. Cyprus verbiedt
sinds kort alle dieren in circussen
en België gaat nu het gebruik van
leeuwen, tijgers en olifanten in
circussen verbieden.
Wil je weten in welke landen het
gebruik van (wilde) dieren in
het circus op de politieke agenda
staat of waar dit al verboden is?
www.wildedierendetentuit.nl

Nu is het wel zo dat een goede
uitlaatcentrale de dieren onder
controle hoort te hebben, maar voor
de gewone wandelaar maakt dit niet
zo veel uit en blijft het bedreigend. ‘Ze
doen niks hoor!’ helpt niet en ‘dat doen
ze anders nooit’ wil je niet meemaken.
In twee natuurgebieden in Lelystad
delen boswachters al een boete van
90 EURO uit als iemand meer dan
drie honden tegelijk uitlaat.
Alle babyvoeding
in 2014 ‘plofkipvrij’?
Veel fabrikanten van
babyvoeding hebben al
besloten te zullen stoppen
of zijn al gestopt met plofkip
in babyvoeding. Wordt
vast weer vervolgd…..

Wist je… dat een konijn achter zich kan kijken zonder zijn kop te draaien? Een papegaai kan dat ook…..dat vogels met hun maag kauwen? Ze hebben wel een snavel, maar geen tanden en
kiezen. Het voedsel wordt gewoon doorgeslikt. In de maag zitten kleine steentjes die ze zelf hebben ingeslikt. Die steentjes vermalen het voer zodat het verder verteerd kan worden…….dat de
egel, net zoals de krokodil al in de tijd van de dinosauriërs leefde? …………dat de slechtvalk het snelste dier op aarde is? Hij kan in duikvlucht wel 350 km/uur halen. Een jachtluipaard haalt ‘maar’
110 km/uur…… dat een hond gras eet, gewoon omdat hij het lekker vindt? Het komt ook voor dat een hond iets verkeerds heeft gegeten en dan eet hij gras om het daarna, samen met de
verkeerde hap weer uit te spugen….dat een hazelworm een pootloze hagedis is? Er zijn veel hazelwormen doodgeslagen om dat men dacht dat het een slang was. Hij lijkt er wel een beetje op,
maar doet helemaal niets. De hazelworm is , net zoals de muurhagedis ook beschermd. Je mag hem niet eens oppakken………dat muurhagedissen en hazelwormen voorkomen in natuurgebied
de Hoge Fronten in Maastricht? De hagedissen zie je bij mooi weer als ze op een richel in de muur liggen te zonnen. De goudkleurige hazelwormen zitten meer in het dichte struikgewas…….dat
de meeste konijnen het eigenlijk helemaal niet zo leuk vinden om vastgepakt en opgetild te worden? In de natuur betekent dat voor konijnen dat ze gegrepen en opgegeten worden! …………
.

