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

Wanneer is het
ergens nog drukker?
Zondag 12 december
Sfeermiddag
Boerderij Daalhoeve
Zaterdag 18 december
Boerderij Oan Köbbes
Kerstactiviteit
Zondag 19 december
kerstwandeling Pietersheim
Opgeven: 00 32 89 72 2467
Woensdagmiddag 22 december
Kerstactiviteit
Kinderboerderij De
Wieringenberg
Donderdagavond 6 januari
Lezing Vogels langs de Maas
Natuurhistorisch Museum
Woensdagmiddag 2 februari
Vogels in de winter
Boerderij Daalhoeve
Zondagmiddag 6 februari
Vogels in de winter
Natuurtuinen Jekerdal

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

Boerderij
Oan Köbbes
Maasveld

Tel.: 043 - 3219941
www.cnme.nl

Paard van Maasveld voor de slee

Vlees met ster

Honden in de sneeuw

Vogels in de winter

Op de boerderij van Maasveld is er in de
winter extra veel werk tijdens het verzorgen
van de dieren, maar er zijn ook extra leuke
momenten. We kunnen nu in de winter met
ons paard Vicky, een Ierse Tinker, de slee
trekken en dat is veel leuker, veel
makkelijker en het gaat ook
nog sneller ook.

Gelukkig is er veel belangstelling voor het sterren
keurmerk van de
Dierenbescherming op
vlees in de supermarkt.

De meeste honden vinden het
geweldig in de sneeuw en maken
de gekste capriolen.

Ook vanuit een flat kun je in de
winter genieten van vogels. Hang
aan de buitenkant van een raam een
netje met pinda’s of een pindaslinger
op. De vogels zijn er heel gauw aan
gewend dat jij aan de andere
kant van de ruit zit te kijken.

Vicky vindt
het fijn om te doen.
We moeten wel extra
rekening houden met
Vicky dat ze niet kan
vallen. We gaan met
de slee alleen maar door
de zachte sneeuw. Dit is
voor ons ook fijner als we er vanaf vallen.
(Medewerkers Boerderij Maasveld)
Leren van de natuur
De natuur zit heel verstandig
in elkaar. Alles wat de
natuur gebruikt, wordt uiteindelijk
ook weer teruggegeven aan de natuur.
In de natuur wordt zo ongeveer alles en
iedereen opgegeten, weer uitgepoept en
opnieuw gebruikt. Bladeren in de herfst
bijvoorbeeld, vergaan tot compost en
daar kunnen in het voorjaar weer
planten van groeien.
Veel handige apparatuur en snufjes waren al
lang voordat de mensen ze uitvonden al in
gebruik in de natuur, zoals geneesmiddelen
(aspirine) en sonar (vleermuizen). Als we
goed naar de natuur blijven kijken, vinden we
vast nog veel meer slimme oplossingen
voor lastige problemen.

Kort geleden stopte een van de
grootste supermarkten in Nederland
met de verkoop van ‘gewoon’
varkensvlees (vlees zonder ster).
Je betaalt voor een ster iets meer dan
voor ‘gewoon’ vlees, maar de dieren
hebben in ieder geval ook een iets
beter leven gehad. Hoe meer sterren,
hoe beter het dier het gehad heeft.
Dat kost de boer natuurlijk meer
werk en hij kan minder dieren
houden. Hoe beter het dier het
gehad heeft, des te meer
kost het vlees..
Vlees met 1 ster wordt ook wel
scharrelvlees genoemd. De
dieren hebben iets meer
ruimte, vervelen zich niet
maar ze komen niet buiten
Voor 2 sterren moet er in
ieder geval een vrije uitloop
naar buiten zijn.
Bij 3 sterren gaat het om
een biologisch product.
Het vlees heeft dan ook
een EKO keurmerk.
Meer weten over het
Beter Leven Kenmerk?
http://beterleven.dierenbescherming.nl/
Daar vind je ook de Beter Leven Test

Soms hebben honden ook last van de
sneeuw. Vooral bij langharige honden
kan er sneeuw blijven vastplakken
aan de haren tussen de voetkussentjes. Door het lopen
ontstaan ijsballetjes, die pijnlijk
zijn. Knip met een klein, krom
schaartje voorzichtig de haren tussen
de kussentjes kort en smeer
voor de wandeling de
voetzolen in met
vaseline of uierzalf.

Meer weten over vogels in de
winter? Klik op ‘downloads’ op
www.cnme.nl en lees ‘Het
Vogelrestaurant’ met allerlei tips
over het voeren in de winter.

Nieuw mededelingenbord
in Dierenpark
Een tijdje geleden is bij het Dierenpark
in het stadspark van Maastricht een
nieuw mededelingenbord geplaatst.
Er zal weer informatie komen over de
dieren in het park. Ook Druk met Dieren
zal er opgehangen worden, evenals
aankondigingen van alle open dagen
en activiteiten rond dieren in Maastricht.
Daarnaast zal er duidelijke uitleg komen
waarom de dieren in het dierenpark niet
door bezoekers gevoerd moeten
worden. Nog steeds worden er zakken
vol voedselresten en brood over
het hek gegooid. Slecht voor
de dieren en absoluut niet
nodig. De dieren krijgen
meer dan genoeg eten.
Het mededelingenbord is
gesponsord door Stichting Dier in Nood.

Wist je……….…dat er hoe langer hoe meer everzwijnen in Nederland rondlopen? Niet alleen in de natuurgebieden maar ook daarbuiten. Overdag zie je ze niet. Ze komen in de schemering en ’s
avonds tevoorschijn om eten te zoeken………dat er halverwege de vorige eeuw, ook bij het stadspark in Maastricht ter hoogte van het Dierenpark everzwijnen rondliepen? Daar vind je nog steeds
een bord dat daar aan herinnert. Kinderen mochten toen na de schemering niet meer buiten de stadspoort spelen. Dat was veel te gevaarlijk………..dat er altijd weer mensen zijn die iets
bijzonders moeten hebben als huisdier. Afrikaanse witbuikegels bijvoorbeeld. Net zoals de gewone egel leeft een witbuikegel het liefst in z’n eentje en is hij ’s avonds en ’s nachts actief om
voedsel te zoeken. We hopen maar dat die niet dezelfde kant opgaan als de talloze roodwang- en geelwangschildpadjes die na verloop van tijd in onze natuur terechtkomen………...dat de
temperatuur in de grotten (eigenlijk groeves) in de Sint Pietersberg altijd 9 a 10º C is? Het is ook de plek waar vleermuizen overwinteren. Van de 19 in Nederland waargenomen vleermuissoorten
komen er maar liefst 15 voor in de Sint Pietersberg. In de winter wordt het aantal bezoekers van de grotten beperkt en worden plekken met slapende vleermuizen vermeden of heel kort bezocht.
De lampen en de aanwezigheid van mensen kunnen vleermuizen uit hun winterslaap halen……….dat vleermuizen in Nederland beschermde dieren zijn?

