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

Wanneer is het
ergens nog drukker?
In de winter
gaan we
vooral de
vogels helpen

Kinderboerderij De Wieringenberg
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 Pietersheim
Neerharenweg 12
3620 Lanaken (B)
Tel. 00 32 (0)89 712120
Dierentehuis Maastricht
Karveelweg 33
6222 NJ Maastricht
Tel.: 043 – 3632197
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
p/a Nekummerweg 19
6212 NK Maastricht
Tel.: 043 – 3211733

Za./zo. 23 en 24 januari
Landelijke tuinvogeltelling
In je eigen tuin
www.vogelbescherming.nl
Wo. 27 januari
Voederplankjes en nestkastjes
Natuurtuinen Jekerdal
Drabbelstraat, Maastricht
Max. 12 kinderen; opgeven verplicht!
043 - 3215227

Zo. 31 januari
Een tuin vol vogels
Zie ook: www.cnme.nl

Natuurtuinen Jekerdal
Drabbelstraat, Maastricht
Wo. 3 februari
Voederplankjes en nestkastjes
Boerderij Daalhoeve
Zo. 7 februari
Een thuis voor vogels
Zie ook: www.cnme.nl

Natuurtuinen Jekerdal
Drabbelstraat, Maastricht
……. en op za. 16 januari viert
de Dierenambulance haar
12,5 jarig bestaan!
Activiteiten later dit jaar.

Afdeling Dierplagen & Natuurbehoud
Gemeente Maastricht
Fred Verseijden
Drukwerk gesponsord door
Tel.: 043 - 3505313
Stichting Dier in Nood

Tel.: 043 - 3219941
www.cnme.nl

Maastrichts graan voor
Maastrichtse kinderboerderijen
Sinds deze herfst begint zich in en rondom
Maastricht een interessante voedselketen
te vormen, waarin de varkens van twee
kinderboerderijen in Maastricht
een grote rol spelen.
Biologisch melkveehouder Felix Huntjens teelt
graan in Heer. Molenaar Jo Meessen van de
Torenmolen in Gronsveld maalt het meel
en brengt in prachtige zakken naar de
kinderboerderij in Daalhof en de
boerderij in Maasveld.. Daar
wordt het aan de varkens
gevoerd. De mest gaat
naar Maastrichtse
moestuinen.
Maastrichtse houtduiven
houden ook van
Maastrichts graan
Houtduiven zijn wilde duiven en
ze zijn ook groter dan de ‘gewone’
stadsduiven. Houtduiven broeden het
fanatiekst in de periode juli-oktober. Ze
doen het in Maastricht heel goed: ongeveer
een derde van de nesten levert uitvliegende
jongen. De vogels broeden vooral langs
drukke wegen waar niet zo veel zwarte
kraaien zijn. Die loeren namelijk op
de eieren en de jongen.
De Maastrichtse houtduiven hebben ook
het lekkere graan ontdekt in de hamstergebieden in Heer en Amby. Meer weten over
houtduiven in Maastricht? .
Bel of mail Peter Alblas van het CNME.
Die heeft er onderzoek naar gedaan.
043 – 3219941; alblas@cnme.nl

Vrije vogels in het Dierenpark

Geen gat in het ijs hakken

Bever in de Jeker

Regelmatig worden de mensen van het
dierenpark gewaarschuwd dat de
zebravinkjes ‘ontsnapt’ zijn.

Goudvissen kunnen ‘s winters in de
vijver blijven als die diep genoeg is en
er een gat wordt vrijgehouden voor
zuurstof. Met een ketel heet water op
het ijs kan een gat gesmolten worden.
Er zijn ook speciale ijsvrijhouders te
koop. Sneeuw wegvegen helpt ook
omdat daglicht voor zuurstof zorgt. Niet
hakken in het ijs. Door de schokgolven
kunnen de vissen door stress sterven.

Voor het eerst sinds een jaar zijn
weer sporen van een bever gevonden in de directe omgeving van
Maastricht. Het Waterschap Roer en
Overmaas vond langs de Jeker bij
het Belgische grensdorp Kanne een
gevelde boom en een beverspoor.
Ook op de eilandjes in de Jeker in
Maastricht zijn regelmatig
knaagsporen te zien.

Het ligt niet aan de verbouwde volière,
Die is van alle vogelgemakken
voorzien. Er zit een opening die voor
hen groot genoeg is om de grote
wereld in te vliegen…maar ze komen
ook steeds weer terug! Wat wil je nog
meer als volièrevogel: proeven
van de vrijheid, maar toch de
zekerheid van water, voer
en beschutting achter de
vleugel hebben.
Zebravinkjes komen oorspronkelijk uit
Australië. Het mannetje heeft oranje
wangen, maar door het fokken op
verschillende kleuren, is dat niet altijd
goed te zien. Een zebravink eet
tropisch zaad, krachtvoer en
broedt graag op de meest
gekke plekken.

Sloten en plassen zijn bijna nooit
helemaal tot op de bodem bevroren.
Onder de dikke laag ijs bevindt zich
nog water en modder. Hierin zijn allerlei waterdieren te vinden. Sommige
dieren kunnen zelfs 5 maanden
ingevroren overleven!
Dieren in een dip?
Ook dieren kunnen last hebben
van stemmingswisselingen.

Q-koorts
Er is de laatste tijd veel te doen over
de Q koorts bij schapen en geiten.
Q koorts is een ziekte die veroorzaakt
wordt door een bacterie. De
Q koorts kan van dieren op
mensen overgaan.
De dieren op de Maastrichtse
kinderboerderijen zijn gelukkig
allemaal gezond.
Toch blijft het altijd verstandig goed je
handen te wassen als je met dieren
in aanraking bent geweest..

Geiten hebben een grote hekel aan
regen en nattigheid. Als het regent
staan ze er een beetje sip bij en zijn
chagrijnig naar de andere geiten.
Sommige dieren die in het asiel terecht
komen vermageren erg door stress,
hoezeer ze ook door de mensen
van het asiel vertroeteld worden.

De Europese bever is het grootste
knaagdier in Europa.. Hij wordt wel
100 cm groot (zonder staart), weegt
20 - 25 kg en wordt 8 – 12 jaar oud.
De staart is plat en doet naast roer
ook dienst als alarm. Hij slaat er
mee op het water om
soortgenoten te waarschuwen bij gevaar.
Met hun vier grote,
scherpe, oranjerode snijtanden
knagen bevers bomen om er een
dam mee te bouwen. De bever zelf
zul je niet gauw zien, het zijn
nachtdieren, maar aan de vraaten knaagsporen kun je wel zien
waar ze geweest zijn.

Wist je……dat als je hond bang is voor vuurwerk of onweer, je daar helemaal geen aandacht aan moet besteden? Als je de hond gaat troosten, maak je het alleen nog maar erger. Die denkt dan
dat er echt gevaar dreigt. …..dat je bij de dierenwinkel een cd kunt kopen met vuurwerkgeluiden? Dan kan de hond vast aan al die herrie wennen. …dat je wel een beetje water kunt neerzetten
voor de vogels buiten, maar zo dat ze zich niet kunnen wassen! Dan kunnen ze bevriezen. Vogels ‘drinken’ ook geschaafd ijs of sneeuw......dat je op www.vogelbescherming.nl allerlei informatie
kunt vinden over het voederen van vogels….dat dierenwelzijn overal wel in de aandacht staat? Momenteel wordt er ook een speciale les over dierenwelzijn voor het basisonderwijs gemaakt. Aan
dat project doen mee: Cita Verde, PABO, HAS Den Bosch, de dierenbescherming Limburg en het CNME Maastricht en regio……..dat een konijn niet tot de knaagdieren behoort, maar wel ergens
op moet kunnen knagen? De tanden blijven anders doorgroeien…dat een hond gras eet als hij een beetje misselijk is? Dat helpt om over te geven en dan voelt hij zich weer beter.….dat katten
complete haarballen kunnen uitspugen? Dat zijn de haren die ze heeft opgelikt en ingeslikt tijdens het wassen…dat pony’s en schapen echt geen last hebben van kou en sneeuw? Natuurlijk
moeten ze dan wel een dikke vacht en een beschut plekje hebben. Als het erg koud is, moeten ze wat meer te eten krijgen en ook ze moeten een paar keer per dag water kunnen drinken…

