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

Wanneer is het
ergens nog drukker?
24 t/m 26 januari 2020 Nationale
Tuinvogeltelling www.tuinvogeltelling.nl
Woensdagmiddag 1 april 2020
Kikkerdrilmiddag
Meerdere locaties
Zondag 17 mei 2020
Hondenwandeling
Zondag 14 juni 2020
Boerderijfeest
Boerderij Oan Köbbes
Woensdagmiddag 1 juli 2020
Nagelstudio voor konijnen en cavias
Meerdere locaties
Iedere woensdag- en zaterdagmiddag
koken en (duurzame) activiteiten.
Kinderboerderij Limmel
Op woensdagmiddagen
Pony- en ezelritjes Boerderij Daalhoeve

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

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

The biggest little farm

Koolmezen en vlooien

Help de tuinvogels de winter door

Dieren in voorjaar terug in stadspark

Een film over twee mensen die een stuk grond
kopen dat door de intensieve landbouw helemaal
is uitgeput en uitgedroogd. Zij beginnen een
boerderij die een is met de natuur.

Lang is gedacht dat het bestrijdingsmiddel
tegen de buxusmot schuld was aan de
dood van jonge koolmezen. Nu blijkt dat dit
niet zo is en dat ze waarschijnlijk dood
gaan door vlooienmiddelen voor honden en
katten via de haren van huisdieren. Mezen
gebruiken die haren namelijk graag als
bekleding voor hun nest.

Je mag best vogels in je tuin het hele
jaar bijvoeren. Wacht met de
herfstopruiming van de tuin tot het
voorjaar. Tussen afgestorven stengels,
verdorde bloemen en onder dode
bladeren vinden vogels zoals mussen
en vinken zaden en insecten. Hang nu
al nestkastjes op. Mezen en spechten
vinden er ’s nachts beschutting. Andere
vogels slapen graag in
dichte klimop en groen
blijvende struiken.

In het komend voorjaar komen er weer
dieren in het stadspark in Maastricht. Het
dierenbestand moest wijken voor de
renovatie van het terrein van de Tapijn
kazerne. Als de grasmat sterk genoeg is
zullen er moeflons en damherten
te zien zijn.

Ze krijgen de
ene tegenslag
na de andere te
verwerken maar
door hulp van
een ervaren boer,
lukt het toch.
https://thebiggestlittlefarm.nl
Huisarrest voor huiskatten?
De laatste tijd zijn ‘buiten’ katten veel
in het nieuws. Geschat wordt dat per
jaar miljoenen kleine zoogdieren,
vogels, zoogdieren, vleermuizen, reptielen,
vissen en amfibieën door katten worden gedood.
Niet alleen de natuur heeft last van loslopende
katten. Katten poepen ook het liefst bij
andere mensen in de tuin.

De hamster in Limburg
Het lukt de veldhamster of korenwolf tot
nu toe maar niet zich in groten getale
in het Limburgs landschap te vestigen.
Nadat het dier in 1999 was uitgestorven, is
er een fokprogramma opgezet in Gaia Zoo.
Dat had in het begin wel succes: men telde
ongeveer 1200 bewoonde hamsterburchten. Helaas wisten vossen en
roofvogels die burchten ook te vinden,
waardoor er nu nog maar ongeveer 150
dieren over zijn. De Korenwolf is geen
huisdier zoals de Syrische hamster. Hij is
een stuk groter en kan wel een
halve kilo zwaar worden.
www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/hamster

Het zou volgens deskundigen al veel schelen als
katten ’s nachts worden binnengehouden en er,
net zoals in België, een chip- en castratieplicht
voor katten zou worden ingevoerd. Ook kan een
kattenbelletje prooien waarschuwen en houdt
een rollende paal of pvc buis op de
schutting een kat buiten je tuin.
Katten houden ook niet van het
eenjarige plantje Kattenschrik
(Plectranthus caninus). In
Duitsland wordt het ook wel
‘VerPiss Dich’ genoemd
(maak dat je wegkomt!)

Veldhamster
of Korenwolf
Syrische
hamster

Vogels hebben niet alleen eten nodig.
Water is ook belangrijk. Doe een beetje
suiker in het water als het vriest. Dek
het schaaltje af met kippengaas zodat
de vogels niet kunnen badderen en haal
het ’s avonds weg. Kijk voor meer tips
www.vogelbescherming.nl

Kerst kan gevaarlijk zijn
voor huisdieren
Planten met bessen (hulst, maretak)
zijn meestal gevaarlijk voor dieren, deze
bessen zijn giftig voor veel (huis)dieren.
Ook naalden van kerstbomen bevatten
giftige stoffen. En ook de kerstster is
een heel giftige plant.
Chocolade (denk aan kerstkransjes) is
voor veel dieren erg giftig. Huisdieren
als honden en katten kunnen hier zelfs
aan overlijden. Ook druiven en rozijnen
zijn slecht voor huisdieren. Bij de
kerstversiering kunnen het beste
nepkaarsen en onbreekbare ballen
gebruikt worden.

Wolclub op de
kinderboerderij in Limmel
Bij voldoende belangstelling
gaat op de kinderboerderij
in Limmel een wolclub
van start. De activiteiten
zijn bedoeld voor alle
leeftijden. Interesse? Bel
naar de kinderboerderij.
Nep vogels
Kunstenaar en vogeldeskundige O.C.
Hooymeijer heeft een boek uitgegeven
over niet-bestaande vogels. Het boek
bevat beschrijvingen en
preciese illustraties
van zo'n kleine vijftig
gevederde vrienden.
Ze hebben zelfs
wetenschappelijke en
Nederlands namen!

Wist je … dat er ook knalvrije recreatieparken zijn? Ook ‘gewoon’ vuurwerk jaagt de meeste dieren de stuipen op het lijf … dat de lichaamstemperatuur van een egel tijdens de
winterslaap kan dalen tot wel 2º C? … dat er in Stein een egelopvang is? https://egelopvangstein.jimdo.com … dat er afgelopen maart een verbod kwam op het fokken van
honden met heel korte snuiten? Er zijn namelijk altijd nog mensen die een te korte snuit, een knorrende, benauwde ademhaling en uitpuilende ogen schattig vinden
www.rashondenwijzer.nl/bulldog-krijgt-zijn-snuit-terug … dat een vijver in de winter wel dicht mag vriezen als die minimaal 80 cm diep is en er geen bladeren en plantenresten
in liggen? www.animalstoday.nl/overwintertips-dieren-amfibieen-vijver ... dat er ook in Nederland een stichting is die asielhonden koppelt aan gevangenen? De training haalt
hond èn gevangene uit hun isolement. https://dutchcelldogs.nl/ … dat veel mensen bang zijn, dat wanneer alle katten binnengehouden worden, er een ware muizenplaag
gaat ontstaan? …

