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
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
Dierenpark Maastricht
Gemeente Maastricht
Dierenambulance Limburg Zuid
Francois de Veyestraat 9
6221 AB Maastricht
Tel.: 0900-4433224 (50 cpm)
Stichting Dier in Nood
http://dierinnoodmaastricht.nl
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
Animal’s Faith
Ankerkade 158 B
6222 NM Maastricht
Tel.:043-2043012

Zaterdag 24 september
13.00 – 17.00 u.
Zwerfvuil acties door
Kinderboerderij De Heeg,
Kinderboerderij Limmel en
Boerderij Daalhoeve
Zondag 2 oktober
Appelpersdag
Boerderij Daalhoeve
Zondag 2 oktober
Dierendag Kinderboerderij
De Heeg
Dinsdag 4 oktober
Dierendag
Boerderij Daalhoeve
Zaterdag 29 oktober
Halloween
Kinderboerderij De Heeg
Zondag 30 oktober
Zuurkooldag
Boerderij Daalhoeve
Zondag 20 november
Dieren in de Winter
Boerderij Daalhoeve
Zondag 27 november
Sinterklaas
Boerderij Daalhoeve

Drukwerk gesponsord door
Stichting Dier in Nood

Tel.: 043 - 3219941
www.cnme.nl

Paardachtigen

Paard of pony?

Afval en dieren

Dieren doen meer met afval

Op veel kinderboerderijen vind
je pony’s of ezels.
Paarden, pony’s, ezels
en zebra’s behoren
tot de familie
paardachtigen
(equidae).

Het verschil zit ‘m niet in de hoogte maar in
de verhoudingen. Een pony heeft in
verhouding kortere benen, een dikkere
vacht, dikkere manen en staart dan een
paard. Een pony is ook vaak slimmer,
rustiger, sterker en soberder in onderhoud.
In het algemeen is een pony maximaal
1.47 m. groot (schofthoogte). Mini paardjes
(Fallabellas) hebben de verhoudingen van
een paard. Er zijn grote en kleine IJslanders
en Fjordenpaarden.

Zwerfafval kan dodelijk zijn voor dieren.
Ze kunnen verstrikt raken in plastic
blikjesringen en vislijnen. Dieren
trappen in glas en egeltjes blijven met
hun kop vastzitten in blikjes, potten en
bekers vanwege restjes lekkere inhoud.
Feestballonnen waaien overal naar toe,
kunnen worden opgegeten en dieren
raken verstrikt in de ballontouwtjes.

Gebruikte spullen hoeven niet altijd
weggegooid, maar kunnen opnieuw
worden gebruikt. Konijnen spelen
bijvoorbeeld graag met een lege
kartonnen doos.

Pony’s en kleine paardjes
zijn vaak bedoeld voor
kinderen, maar die
hebben niet altijd het
gewenste overwicht.

Op sommige
kinderboerderijen
ruimen kinderen
zwerfafval op.
Zij lopen met ezeltjes,
pony’s of bokkenwagens op het terrein
of in de buurt rondom
de boerderij.

De Afrikaanse wilde ezel (equus asinus) is de
stamvader van de tamme ezel. Tamme ezels
verschillen in kleur en grootte. In Europa zijn er
zo’n 58 rassen. De meeste vind je in
Frankrijk, Italië en Spanje.

Muilezel/Mui

Een paard en een pony (equus caballus)
stammen af van het wilde oerpaard, de Tarpan.
Van de in het wild levende paarden is
alleen het Przewalski paard over.
Het wilde Konik paard is ‘teruggefokt’ en wordt
veel bij het beheer van natuurgebieden ingezet.
De Konik lijkt op de uitgestorven Tarpan.

Op eigen benen
Een ezel heeft in verhouding langere oren,
een dikker hoofd en kortere manen dan een
paard. Paarden willen het liefst vluchten bij
gevaar, maar ezels gaan in de aanval. Dat
is dan ook de reden waarom er in sommige
schaapskuddes een ezel meeloopt. Die lust
een loslopende hond rauw!
Een ezel kan goed met een paard of pony
samen in een wei gehouden worden, maar
andere dieren zoals schapen en geiten
worden dikwijls door een ezel weggejaagd.
Als een paard ziek is, merk je dat meteen,
maar een ezel laat dat niet gauw zien.
Men zegt dat een ezel ‘in stilte lijdt’.
De benen en de hoeven van een
paard hebben een andere bouw
dan die van een ezel.

Kom, we gaan troep opruimen!

Ze houden tevens op een scorebord bij
wat er zoal wordt weggegooid.
Flessenjunkies
Er zijn hondenbazen die hun
hond geleerd hebben om bijvoorbeeld
plastic drinkflesjes te apporteren.
Na de wandeling
gooit de baas
die dan in een
afvalbak.
Voor de hond
is het een
leuk spelletje.
.

Een margarinekuipje als vogelnestje
Een uit de boom gewaaid nest met
hulpeloze jongen kan overgeplaatst worden
in een margarinekuipje. Prik gaatjes in de
bodem en aan de zijkanten zodat de regen
weg kan en je het met binddraad
kunt vastmaken.
Doe er wat oud
nestmateriaal of
keukenpapier in.
Maak het op een
veilige manier vast
op de plek van het
oude nest of in de
buurt daarvan in een
vork van takken. De kans is
groot dat de ouders de jongen blijven
verzorgen. Vogels ruiken niet of er
mensenlucht aan het nieuwe nestje zit.
Vogelvoerhuisjes van drankkartons
Nodig:
1.5 liter drinkpak, stokje,
schaar, priem, touwtje.
W.C-rolletje als speeltje
Konijnen vinden het leuk
met een met hooi gevuld
rolletje te gooien en er
het hooi uit te trekken.
.

Wist je …dat ezels ook worden gebruikt voor therapie? Dat heet asino therapie (www.ezelstalhansengrietje.nl) … dat zwerfafval ook allerlei ongedierte zoals ratten en muizen aantrekt? En die
kunnen weer ziektes overbrengen … dat het sinds 2003 verboden is om keukenafval en etensresten aan vee te voeren? Dit om dierziektes zoals varkenspest en mond-en-klauwzeer te
voorkomen ... dat de boete voor het op straat gooien van blikjes of papier 140 EURO is? … dat je op de kinderboerderij in Daalhof en in De Heeg gratis kleine elektrische apparaten en batterijen
kunt inleveren? Die worden dan weer door een speciaal recycle bedrijf opgehaald (www.wecycle.nl) dat je de gemeente via de ‘BuitenBeter app’ (www.buitenbeter.nl) kunt laten weten waar
zwerfafval ligt? Je krijgt dan ook snel bericht terug wat men met jouw melding gedaan heeft … dat er op de kinderboerderijen regelmatig activiteiten worden georganiseerd om leuke dingen van
afval te maken? … dat er in verschillende landen weer met paard en wagen afval wordt opgehaald? Dit omdat het daar toch goedkoper blijkt te zijn dan vrachtwagens …. dat een muilezel een
kruising is tussen een ezelmerrie en een paardenhengst? En dat een muildier een kruising is tussen een paardenmerrie en een ezelhengst? Die lijkt ook meer op een paard dan op een muilezel
…. dat een kluns eigenlijk een oud woord voor gecastreerde ezel is? Tegenwoordig noemen ze die ook een ruin, net zoals bij paarden… dat ezels niet koppig zijn, maar wel voorzichtig ?…

