Druk met dieren zijn ze bij
Boerderij Daalhoeve
Romeinse baan 200
6215 SK Maastricht (Daalhof)
Tel. 043 – 3474786
www.daalhoeve.nl

Kinderboerderij De Heeg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht (De Heeg)
Tel. 043-7370009
www.kinderboerderijdeheeg.com

Boerderij Oan Köbbes
Maasvelderweg 1
6229 XT Maastricht (Maasveld, Heugem)
Tel. 06 – 22 55 34 86
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
www.facebook.com/KinderboerderijLimmel

Kinderboerderij Pietersheim
Neerharenweg 12
3620 Lanaken (B)
Tel. 00 32 (0)89 712120
www.pietersheim.be

Dierenpark Maastricht. Gem. Maastricht
Dierenambulance Limburg Zuid
Francois de Veyestraat 9
6221 AB Maastricht
Tel. 0900-4433224 (50 cpm)
www.dalz.nl

Stichting Dier in Nood
https://dierinnoodmaastricht.nl

Wanneer is het
ergens nog drukker?
Iedere woensdag- en zaterdagmiddag
koken en (duurzame) activiteiten.
Kinderboerderij Limmel
Op woensdagmiddagen
14.00 – 15.00 u.
Pony- en ezelritjes
Boerderij Daalhoeve
4, 5 ,6 oktober 2019
Dierendag bij Intratuin Maastricht
13.00 – 17.00 u.
Met presentaties vanuit onze samenwerking
In de herfstvakantie
14 – 18 oktober 2019
Week van de egel
Kinderboerderij Limmel

WECYCLE!
Breng je je apparatuur
naar Kinderboerderij De Heeg
of Boerderij Daalhoeve
Als je een oud elektrisch apparaat of
kapotte spaarlamp (e-waste) inlevert bij een
Wecycle-inleverpunt, is dit niet het einde. Het is
een nieuw begin. Door apparaten en lampen te
recyclen tot nieuwe grondstoffen, kunnen
weer nieuwe producten worden gemaakt.
Zo ontstaat een cirkel van produceren,
gebruiken, inleveren, recyclen en opnieuw
produceren. Dit wordt daarom de circulaire
economie genoemd.
Ook op de kinderboerderij in Limmel
kan e-waste worden ingeleverd

Faunabeheer Gemeente Maastricht
Tel. 06 – 55 45 99 88
Kinderboerderij bij De Dwaze Herder
Slakweg 5
6228 NB Maastricht
Tel.043 - 4085762
Dierenpolitie.
Tel. 144
Animal’s Faith
Ankerkade 158 B
6222 NM Maastricht
Tel. 043-2043012
www.animalsfaith.nl

https://dierinnoodmaastricht.nl

www.cnme.nl

‘Brood-eend’ wordt maar 3 jaar oud

Egelsnelweg

Het lijkt onuitroeibaar: brood voeren aan de
eendjes. Een eend op het dieet van brood wordt
gemiddeld maar 3 jaar oud, tegen een eend met
een normaal eenden-dieet van gras en
waterplanten 12 jaar.
Bij het voeren van brood spelen nog een paar
andere dingen: het trekt ratten, muizen en
meeuwen aan en het water vervuilt snel.
Daarnaast komen er wel heel veel eenden op het
voer af en zie je vooral in de lente te veel
mannetjes-eenden die de vrouwtjes
het leven zuur maken.

Er worden in de natuur veel egels opgegeten
door vossen en dassen maar ook veel
doodgereden op de weg. De
stadstuinen zijn vluchtgebieden
voor egels geworden.

Van oud brood kun je groene energie maken.
Stichting Broodnodig in Rotterdam wilde
voedselverspilling tegengaan en heeft brood
inzamelingen georganiseerd. Dit brood wordt
omgezet in biogas. Op de site vind je ook
recepten om oud brood te gebruiken.
www.broodnodig.co
Kietel eens een rat
We zien niet zo graag
wilde ratten in de buurt,
maar tamme ratten zijn
heel leuk als huisdier.
Onderzoekers hebben
ontdekt dat een tamme
rat van kietelen houdt.
Als je die op zijn rug legt
en op zijn buik kietelt, gaat hij
giechelen, trappelen en tegenstribbelen. Maar als
je je hand weghaalt, loopt hij die achterna om nog
eens gekieteld te worden. Het zijn net mensen.
Het giechelen is alleen met een speciale
microfoon te horen.
Wetenschappers hebben het geheim van
kietelen bij mens en dier nog niet opgelost.
https://www.youtube.com/watch?v=CtmrN1fe9iY

Egels kunnen niet vliegen of
klimmen en daarom zijn schuttingen
onneembare barrières om van
de ene tuin naar de andere te lopen.
Een egel legt ongeveer 2 kilometer per
nacht af om aan voedsel te komen. Ze eten
vooral insecten, spinnen, regenwormen
en slakken. Om jouw tuin en die van de
buren egelvriendelijk te maken is een gat
in de schutting van 13 x 13 cm
voldoende. Om katten buiten te houden,
kun je een pvc buis gebruiken.

Feestje zonder ballonnen
in Maastricht?
De gemeente Maastricht wil het oplaten
van ballonnen en lampionnen verbieden
om milieuvervuiling en dierenleed tegen
te gaan. Het stadsbestuur wil dit najaar
een verbod instellen. Het verbod geldt
ook voor lampionnen die opstijgen via
helium of hete lucht van een vlammetje.
Ballonnen en lampionnen mogen wel
als feestversiering gebruikt blijven
worden. Opgelaten ballonnen komen
vaak in de natuur terecht, waar dieren
ze bovendien kunnen opeten.
Stein is de enige Limburgse
gemeente met een verbod.
www.noordzee.nl/doe-mee/ballon

Welke vogels leven bij jou in de buurt?
Doe de tuinvogelcheck en bekijk welke tien
vogels er bij jouw in de buurt leven. Voor
vijf van die vogels krijg je tips om jouw tuin
of balkon nog aantrekkelijker
te maken.

Allergievrij of niet?
www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin/

Help mee de egel te beschermen en bestel
het gratis actie pakketje mét het
‘egelsnelweg bordje’. Dit bordje boven de
egeldoorgang vastmaken, waardoor jouw
buren ook dit idee oppikken.

Er worden veel huisdieren gefokt die
allergievrij zouden zijn, zoals
naaktkatten, naakthonden, bouviers,
poedels en labradoodles (kruising
tussen labradors en poedels).
In tegenstelling tot wat veel mensen
denken, blijkt niet de vacht van een
dier de oorzaak van veel allergieproblemen, maar het eiwit in
speeksel van een hond of kat.
Iedere hond of kat scheidt speeksel uit
en iedere hond met welke vacht dan
ook, sleept stof e.d. mee naar binnen.
De vachtverzorging verschilt ook per ras
(plukken, scheren of gewoon borstelen).

Wil je graag dat een egeltje in
jouw tuin overwintert? Bouw een egelhuisje.
www.egelwerkgroep.com/egelhuisjes

Sommige vlinders trekken
weg in de herfst
Trekvlinders vliegen in het najaar naar
landen als Frankrijk, Portugal, Spanje of
Marokko. Zo’n vlinder maakt een enkele
reis: ze planten zich in Zuid-Europa voort
en gaan daar dood. Hun nakomelingen
gaan in het voorjaar naar Nederland,
planten zich voort en gaan ook in
Nederland dood. Hun kinderen blijven in
Nederland tot het najaar waarna de trek
naar het zuiden opnieuw begint. De cirkel
is rond. De Atalanta, de Distelvlinder en
en de Luzernevlinder zijn zulke
vlinderreizigers.

www.rashondenwijzer.nl/hypoallergene-hond

Wist je … dat je nu al vast moet reserveren als je met je hond naar een vakantiepark wilt met oud en nieuw? Er zijn vuurwerkvrije vakantieparken in Nederland waar je met een hond terecht kan
… dat katten in België die niet geregistreerd staan als fokdier gesteriliseerd moeten worden? … dat je een gechipte hond ook nog zelf moet aanmelden? Soms worden dieren gevonden die wel
gechipt zijn, maar de eigenaar niet kan worden gevonden omdat die het dier niet heeft geregistreerd https://www.chipnummer.nl/ …dat je niet zomaar een puppy moet kopen. Bekijk eerst de
puppy checklist en ontmasker de foute fokker: https://www.licg.nl/foute-fokker ... dat je verschillende dingen kunt doen als je huisdier zoek is? Kijk op
https://mijndieriszoek.dierenbescherming.nl/zoektips ... dat je eigenlijk nooit alleen thuis bent? Lees er alles over in ‘Nooit meer alleen thuis’ door Rob Dunn. Het gaat over verschrikkelijk veel
diertjes achter onze voordeur … dat er in Maastricht een rattenplaag is? Dit komt doordat er geen vergif meer gebruikt wordt en doordat er nog steeds brood vanaf het
balkon in de struiken terecht komt. Bedoeld voor de vogels, maar de ratten lusten dat ook …

