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

Wanneer is het
ergens nog drukker?
Zondag 5 januari
Start Lammetjesdagen
Boerderij Daalhoeve

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

Woensdag 19 maart
Kikkerdrilmiddag
Meerdere locaties (zie www.cnme.nl)
Zondag 11 mei
Draken en slangen in het Jekerdal
Natuurtuinen Jekerdal (CNME)

Activiteitenboerderij De Grubbe
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht (Vijverdal, Scharn)
Tel.: 043 – 3685470

Zondag 11 mei
Schaapscheren
Boerderij Daalhoeve

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

Zondag 18 mei
Boeken en plantenbeurs
Boerderij Daalhoeve
24 en 25 mei
Nationaal Kinderboerderijenweekend
www.kinderboerderijenweekend.nl

Dierentehuis Maastricht
Karveelweg 33
6222 NJ Maastricht
Tel.: 0900-7009000 (10 cpm)

Donderdag 29 mei
Lente activiteit voor kinderen
Boerderij Daalhoeve
Zondag 15 juni
Boerderijfeest
Boerderij Oan Köbbes

Dierenpark Maastricht
p/a Meutestraat 23E
6219 BJ Maastricht
Tel.: 043 – 3213760

Zondag 22 juni
Preuve in Daalhof
Boerderij Daalhoeve

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

Drukwerk gesponsord door
Stichting Dier in Nood
Tel.: 043 - 3219941
www.cnme.nl

Geen dieren meer in de etalage

Steenmarters gaan niet in winterslaap

Per 1 januari 2014 mogen zich geen dieren
meer in de etalage van de dierenwinkel
bevinden en aan mensen onder de 16 jaar
mogen geen dieren meer verkocht worden.

In de zomer slaapt een steenmarter
graag onder takkenhopen, in de winter
kiest hij liever schuurtjes, zolders, en
dergelijke. In de lange winternachten
heeft hij tijd genoeg om zijn kostje bij
elkaar te scharrelen. In de stad in de
vuilnisbakken bij de snackbar of bij de
mezenbollen. Op het platteland zoekt
hij regenwormen, muizen en fruit.
De zoogdiervereniging heeft
2013 uitgeroepen tot
het Jaar van
de steenmarter.

De wet wil daar mee voorkomen dat er
impulsaankopen gedaan worden. Op alle
kinderboerderijen en dierenparken heeft
men ervaring met afgedankte kleine
huisdieren. Regelmatig worden daar
kleine huisdieren over het hek gezet.
Bij de dierenambulance in Maastricht kan men
terecht voor ‘tweedehands’ huisdieren als
konijnen en cavia’s. Ook biedt men daar
pensionmogelijkheid voor kleine huisdieren.
Dat kan ook op de kinderboerderijen
in Daalhof en in Limmel.

Dierenwelzijn en vleesproductie
Zo langzamerhand weten we wel het een en
ander over diervriendelijke vleesproductie
en ook dat hier voor de klant een prijskaartje
aan zit. Toch blijft het nodig dat er op gelet
wordt dat er netjes wordt omgegaan
met de dieren die we opeten.
‘Eyes on Animals’ is een organisatie die oplet bij
veetransporten en slachthuizen. Bij een aantal
bedrijven en slachthuizen zijn de
(vrijwillige) inspecteurs welkom, omdat
zij adviezen geven die het welzijn
bij de dieren verbeteren.
www.eyesonanimals.com

www.jaarvandesteenmarter.nl
Ratten doen speurwerk
De Rotterdams politie gaat bij wijze van
proef ratten inzetten bij speurwerk naar
kruitresten. Bij schietincidenten
kunnen ratten binnen 2 minuten
aangeven of ze kruit ruiken
bij verdachten.
Het kan niet gebruikt worden als bewijs in
een rechtszaak maar geeft wel een
aanwijzing in welke richting gezocht kan
worden. Zo wordt er veel tijd bespaard.
In de toekomst kunnen ratten ook
ingezet worden bij het opsporen
van nieuwe soorten drugs.
De ratten zullen de speurhonden
niet vervangen o.a. omdat ze niet
kunnen worden meegenomen
naar een locatie. Het zijn immers
prooidieren, die zich buiten hun
eigen omgeving niet op
hun gemak voelen.

De hond is afkomstig uit Europa …
Omdat het skelet van een hond erg veel
lijkt op dat van een wolf, was lange tijd
niet te zien hoe en wanneer
de hond een ander dier werd
dan een wolf.

Nu hebben Finse onderzoekers door
een bijzonder DNA onderzoek ontdekt
dat de eerste gedomesticeerde
honden hoogstwaarschijnlijk
afkomstig waren van een
Europese wolvensoort
die nu niet meer bestaat.
Eerder werd gedacht
dat de eerste honden uit
Zuidoost-Azië kwamen.
… en alle huiskatten
komen uit Afrika
Ook uit onderzoek van DNA is men te
weten gekomen dat alle katten, van
gewone huiskat tot Siamees
afstammen van één wilde
soort, de Afrikaanse
wilde kat
(Felis silvestris lybica).
Andere wilde katten uit bijvoorbeeld
China en Zuid-Amerika waren
niet tam te maken.

Koeienvlaaien goed
voor weidevogels
Niet alleen koeien en mensen zijn blij
met koeien in de wei, ook weidevogels
hebben er baat bij.

Het aantal regenwormen is driemaal
zo groot onder een koeienvlaai.
Kevers en vliegen komen massaal op
zo’n vlaai af en zij vormen weer het
voedsel van de vogels. Koeien
in de wei betekent dus ook
vogels in de wei.
www.natuurbericht.nl
Paarden en ezels in de regen
De Dierenpolitie krijgt weer veel
meldingen binnen over paarden die in
de modder staan. Als er in de wei nog
droge plekken zijn voor een paard om
te kunnen liggen is er geen reden tot
ongerustheid, Soms is het genoeg als
paarden achter een schutplek of onder
bomen kunnen staan. De dierenpolitie
bekijkt dit per situatie. Ezels zijn dieren
die niet veel regen kunnen verdragen.
Een ezel moet altijd in
een stal of schuilstal
kunnen schuilen.
Dat is een
verplichting.

.

Wist je… dat konijnen en papegaaien de enige dieren zijn die, zonder de kop te draaien, achter zich kunnen kijken?......... dat de wet op het verhandelen, houden en fokken van tientallen
zoogdiersoorten pas op 1 juli 2014 ingaat in plaats van op 1 januari?..... dat er ook nog een dergelijke lijst komt voor vogels en reptielen? …dat meer dan de helft van de huisdieren in de
Verenigde Staten te zwaar is? Dat geldt ook voor hetzelfde aantal mensen…. dat diervoederfabrikanten daar handig op in springen door dieetvoer voor de te dikke hond of kat op de markt te
brengen?... dat nu de kuddes grote grazers (paarden en koeien) worden uitgedund? Dit om te voorkomen dat er te veel dieren op een bepaald terrein lopen. In eerste instantie wordt geprobeerd
ze ergens anders onder te brengen, maar als dat niet lukt, worden ze geslacht en als wildernisvlees verkocht www.freenature.nl ………dat er in Breda 800 snoeken worden uitgezet om de ZuidAmerikaanse zonnebaars te bestrijden in de wateren in het Mastbos? Deze uitheemse soort is door de mens naar Nederland gebracht als siervis, maar is ook in natuurlijke wateren terecht
gekomen en vreet massaal andere waterdieren op….dat de bever al weer 25 jaar in Nederland is? In 1826 werd de laatste bever in Nederland gedood. In 1988 begon men met het uitzetten van
bevers en ook kwamen ze vanzelf uit Duitsland naar Nederland. In grote delen van Nederland komen bevers nu weer veel voor…

