Druk met dieren zijn ze bij
Wanneer is het
ergens nog drukker?

Boerderij Daalhoeve
Romeinse baan 200
6215 SK Maastricht (Daalhof)
Tel.: 043 - 3474786
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.: 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
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
Animal’s Faith
Ankerkade 158 B
6222 NM Maastricht
Tel.:043-2043012

Za 12 en zo 13 dec
Kerstsfeerdagen
Boerderij Daalhoeve
Zo 13 dec
Kerstmarkt Maasveld
Do 17 dec
kerstmarkt Vijverdal
10.00 – 13.00 u.
Vr 18 dec.
Kerstmarkt
Kinderboerderij Limmel
Zon 10 jan
Start cursus Fitness met je Hond
Animal’s Faith
Wo 20 jan
Speurtocht naar diersporen
in Marienwaard
14.00 – 17.00
www.cnme.nl
https://www.facebook.com/events/16591
10437705686/
Vr 26 febr
Wervingsavond vrijwilligers
‘Iets met Dieren’
Brandweer, Capucijnenstraat Maastricht
Zo 8 maart
Kaasmaken
Boerderij Daalhoeve
Vr 11 en za 12 maart NL Doet
www.nldoet.nl
Wo 6 april
Nagelstudio voor konijnen en cavia’s
Verschillende locaties
www.cnme.nl

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

Geleidepaarden
Het gebruik van geleidepaarden in plaats van
geleidehonden begon in
1999 in de Verenigde Staten.
De minipaardjes worden vooral
ingezet in landelijk gebied.
Geleidepaarden hebben als
voordeel dat ze ouder
worden dan honden. Ze worden gemiddeld 30
jaar. Bovendien zijn ze geschikter voor mensen
met een fobie of allergie voor honden. Een
nadeel is wel dat paarden van nature
vluchtdieren zijn. De opleiding duurt
langer dan bij honden.
www.guidehorse.com
Praxis verkoopt
‘dump’-konijnen
De Praxis Tuincentra in
Beverwijk en
Amsterdam-Zuidoost
gaan weliswaar toch
konijntjes verkopen, maar
wel die uit een konijnenopvang.
Er was eerst veel protest tegen de plannen van
Praxis om, net zoals een aantal andere
tuincentra, jonge konijnen te gaan verkopen.
Impulsaankopen liggen voor de hand.
Kinderboerderijen en opvangcentra
weten daar alles van.
Het is niet de bedoeling dat de dieren meteen
bij de kassa worden afgerekend en worden
meegenomen. Wie belangstelling heeft, moet
contact opnemen met het opvangcentrum en in
ieder geval twee konijnen nemen
omdat het groepsdieren zijn.
Kijk voor mooie konijnenhuisvesting
in de tuin:www.konijneninjetuin.nl

Pizza Rat verovert New York
Twee miljoen ratten in New York houden
zo’n 50 rattenbestrijders aan het werk.
Ratten zijn nooit helemaal uit te roeien,
maar het zou, naast de ‘ratbestendige’
prullenbakken, een stuk schelen als
bewoners zouden ophouden vogels en
eekhoorns te voeren. Het
filmpje ‘Pizzarat’, waarbij
een rat in een metrostation er vandoor ging
met een groot stuk pizza,
werd een megahit
op Youtube.
Het inspireerde ook
makers van knuffeldieren
en Halloween kostuums.
Speurende rat overleeft landmijn
Andere ratten verdienen eer door hun werk
in mijnenvelden in Cambodja. Hun training
begint al als ze 4 weken oud zijn. Binnen
11 minuten vinden de grote Afrikaanse
hamsterratten al een landmijn, waar een
mens met een metaaldetector tot 5 dagen
nodig zou hebben. Omdat de ratten zo licht
zijn overleven ze het werk allemaal. De
beestjes worden ‘Hero Rats’ genoemd
omdat ze wel 9 mijnen per dag opsporen.
Na 4 à 5 jaar mogen ze met pensioen.
www.apopo.org

De honden van boerderij de Grubbe
Sinds 2013 zijn Metsjka en Mistique op
de boerderij van Vijverdal. Deze Irish
soft-coated wheaten terriërs zijn
behalve goede waakhonden, goede
vrienden van de cliënten. Oorspronkelijk
werden deze honden
gebruikt als erfhonden om
klein loslopend wild te
vangen. Tegenwoordig
zijn het meer gezelschapsdieren. Ze zijn intelligent,
speels, levendig, energiek,
erg trouw en heel aanhankelijk. Vooral dat laatste is
heel belangrijk voor de
cliënten op de boerderij. Als iemand niet
in goeden doen is, voelen ze dat
meteen en laten ze zich eens extra
knuffelen. Metsjka en Mistique
kunnen dus niet gemist worden!!

Een hondenbaan
Mensen die verschrikkelijke dingen hebben
meegemaakt zoals
militairen in een
oorlog, kunnen daar
veel last van houden.
Vaak beleven ze die
dingen keer op keer.
Ze hebben nachtmerries, komen niet tot
rust, hebben nergens zin meer in en
komen vaak ook niet meer buiten.
Speciaal opgeleide honden maken de baas
wakker uit een nachtmerrie en zorgen op
allerlei manieren voor rust en ontspanning.
Het is zo’n succes geworden dat de
wachtlijst voor een hond nu
tijdelijk gesloten is.
www.geleidehond.nl
Varkens eten Duizendknoop

Mier Management
Mieren zijn in hun eentje niet zo slim,
maar in een groep des te slimmer. Als
team weten ze bliksemsnel voedsel te
vinden en kunnen ze ook hun
leefgebied verdedigen. Om de beurt
nemen mieren de leiding als ze over
een bepaalde kennis beschikken.

Een mier die bijvoorbeeld iets meer
weet over de weg naar een bepaalde
voedselbron dan de andere mieren,
wordt automatisch even de
afdelingschef.

Japanse Duizendknoop is een woekerende
plantensoort die oorspronkelijk uit Japan
komt. De stengels worden gebruikt in de
bloemsierkunst en de jonge scheuten zijn
eetbaar. Ze smaken als rabarber, een
groente uit dezelfde plantenfamilie. In de
natuur woekert en verdringt hij
andere planten en
struiken. Duizendknoop is
bijna onuitroeibaar. In
Groot Brittannië is het
bij wet verboden de
plant te verspreiden.
In de gemeente Renkum
werden in 2015 varkens
ingezet als bermbegrazers. Het idee is dat
de plant uitgeput raakt doordat de
varkens er voortdurend aan vreten.

Wist je … dat er, naast de honingbij nog honderden soorten wilde bijen zijn, die ook belangrijk zijn voor bestuiving? …. dat afgedankte teenslippers in de zee terecht komen en de oceanen
vervuilen? Per jaar worden in Kenia 400.000 teenslippers verwerkt tot ware kunstwerken. Leuk kadootje voor de feestdagen. www.oceansole.nl …. dat kinderboerderij Limmel graag een wolclub
wil beginnen. Iedereen mag lid worden. De kinderboerderij vraagt tweedehands ‘Louet’ spinnewielen … dat je op 11 en 12 maart op verschillende plekken kunt meehelpen in de natuur of op een
kinderboerderij? Kijk op www.nldoet.nl voor klussen. Het is de grootste vrijwilligersactie in Nederland…dat sommige hamsters in winterslaap gaan? Dan lijkt het net of ze dood zijn. Hamsters in
winterslaap voelen koud aan en eten hun voer niet op. Als je ze aanraakt, zie je wel dat ze een beetje reageren en dus zeker niet dood zijn… dat ook cavia’s, net zoals konijnen hun eigenkeutels
opeten? In die keutels zitten nog onverteerde voedingsstoffen, die een tweede keer wel door de darmen verteerd worden…… dat de Grutto door Nederlanders gekozen is als nationale vogel? In
de volgende Druk met Dieren meer over deze vogel…dat je via www.doggydating.com hondenlosloopgebieden en andere hondenbazen kunt vinden om samen te wandelen?... dat de dierenarts
van Animals Faith op zaterdag spreekuur gaat houden in plaats van op woensdag? Dat bleek voor veel mensen een stuk makkelijker…

