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 / 06 – 25 44 89 68
www.facebook.com/kinderboerderijdeheeg

Boerderij Oan Köbbes
Maasvelderweg 1
6229 XT Maastricht (Maasveld, Heugem)
Tel.: 043 – 3568700
Activiteitenboerderij De Grubbe
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht (Vijverdal, Scharn)
Tel.: 088 – 5069470

Zondag 18 juni 2017
Open dag Animal’s Faith
Woensdag 21 juni 2017
Zomerse hapjes maken en proeven
Kinderboerderij Limmel
Woensdag 28 juni 2017
Windlichten maken
Kinderboerderij Limmel
Zondag 2 en 9 juli 2017
Tentoonstelling 40 jaar
Boerderij Daalhoeve
Woensdag 5 en 12 juli 2017
Vakantievriendenboekje maken
Kinderboerderij Limmel
Woensdag 12 juli 2017
Lezing over trekken aan de lijn
Animal’s Faith

Kinderboerderij Limmel
Judeaweg 110a
6222 BW Maastricht
Tel.: 06 - 34 11 26 20
www.kinderboerderij-limmel.nl

Kinderboerderij Pietersheim
Neerharenweg 12
3620 Lanaken (B)
Tel. 00 32 (0)89 712120
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
http://dierinnoodmaastricht.nl
Medw. Fauna Beheer.Gem.Maastricht
Fred Verseijden. Tel.: 043 - 3505313
De Dwaze Herder
Slakweg 5
6228 NB Maastricht
Tel.:043 - 4085762

Zondag 6 augustus 2017
Pony middag
Kinderboerderij De Heeg
Zondag 6 augustus 2017
Kindermiddag
Kinderboerderij De Heeg
Zaterdag 9 september
Rommelmarkt t.g.v. 20-jarig bestaan
Dierenambulance Limburg Zuid
Zondag 24 september
Pony middag
Kinderboerderij De Heeg
Zondag 1 oktober
Dierendag
Kinderboerderij De Heeg
Dinsdag 4 oktober
Dierendag in park Wittevrouwenveld
Samenwerkende dierenorganisaties
Zondag 15 oktober
Smikkeldag
Kinderboerderij De Heeg

Dierenpolitie. Tel. 144
www.144redeendier.nl
Animal’s Faith
Ankerkade 158 B
6222 NM Maastricht
Tel.:043-2043012
www.animalsfaith.nl

Wanneer is het
ergens nog drukker?

Tel.: 043 – 3219941
www.cnme.nl

Zaterdag 28 oktober 2017
Halloween
Boerderij Daalhoeve
Zondag 29 oktober 2017
Halloween

Aantal dieren met
Beter Leven Keurmerk stijgt
In 2016 profiteerden 5,5 miljoen meer dieren
van het beter leven keurmerk van de
dierenbescherming dan in 2015. Vooral de
varkens gingen er op vooruit. Steeds meer
supermarkten kiezen voor diervriendelijker
geproduceerde producten.
Ook in Limburg stappen steeds meer boeren
over op het houden van varkens met het
keurmerk. Het geeft hen ook meer
plezier in hun werk.
https://beterleven.dierenbescherming.nl

Speurtocht naar ideale ouders

Koe zoekt wei

Dagje Maastricht zonder hond

Een tentoonstelling in het
Natuurhistorisch Museum in Maastricht

Heel vroeger leefden koeien en mensen
in dezelfde ruimte. De dieren gaven
warmte af en de mensen hadden het
dus niet koud. Zo’n 60 jaar geleden
stonden de koeien ’s winters
vastgebonden in een koeienstal.

Sinds kort biedt de dierenambulance in
Maastricht een dagopvang voor honden. De
opvang is bedoeld voor mensen die een
dagje Maastricht willen doen, maar even
geen oplossing hebben voor hun viervoeter.
De auto kan bij de dierenambulance
geparkeerd worden. De stad ligt op
loopafstand. De opvang kost € 10,--./dag
Een 10-strippenkaart € 90,--

In de natuur zorgen ouders er voor dat hun
kinderen op zijn minst lang genoeg overleven
om zelf kinderen te kunnen krijgen. Anders
sterft de soort uit. Als je om je heen kijkt, lijkt
dat ook goed te gaan. Katten en honden
hebben liefhebbende moeders en de
moederkip beschermt haar kuikens.
Ook eenoudergezinnen komen voor in de
natuur. Mama moet het dan alleen zien te
rooien omdat papa niet meer in beeld is zoals
bij veel kuddedieren. Er zijn ook
eenoudergezinnen met alleen een papa.
Zeepaardjes bijvoorbeeld.
http://nhmmaastricht.nl/exposities/mama
Kattencafé

Er zijn hagedissen en hagedissen
Waarschijnlijk heb je ze in de vakantie in
zuidelijke landen veel gezien: muurhagedissen.
Maastricht is de meest noordelijke plek
waar ze voorkomen, vooral in oude
vestingwerken zoals de
Hoge Fronten. Je ziet ze
wel op hun ‘balkonnetjes’ aan
de muren zonnen.
De hazelworm is ook een hagedis, maar dan
eentje zonder pootjes. Hij lijkt een beetje op een
goudkleurig slangetje. In Zuid Limburg wordt hij
daarom ook wel ‘goudslengske’ genoemd.
Hazelwormen zitten niet op open plekken, maar
verschuilen zich een beetje. Muurhagedissen
en hazelwormen zijn beschermd,
je mag er dus alleen maar naar
kijken. www.ravon.nl

Een kattencafé is een horecagelegenheid
waar katten wonen. Je kunt er wat eten en
drinken tussen de katten. Het idee is
ontstaan in Japan, waar mensen
vaak klein behuisd zijn en niet
altijd ruimte hebben voor een
huisdier. Inmiddels zijn er
negen kattencafés in Nederland.
De katten moeten aan een aantal
eisen voldoen. Het moeten binnenkatten zijn
die het leuk vinden om in een groep te leven
en graag contact met mensen willen. De
bezoekers mogen de katten niet optillen en
als de katten slapen mogen ze niet gestoord
worden. Verder moeten de katten zich
kunnen terugtrekken. De hygiëne wetgeving
zegt dat de katten wel in het zitgedeelte
mogen komen maar niet in de keuken
of in de voorraadruimte.

Daarna kwamen de loopstallen met
bewegingsvrijheid voor de koeien. Voor
de boer is het makkelijker om het gras
te maaien en dat naar de koeien te
brengen, die dan ook niet meer buiten
komen. Toch schakelden meer dan 300
melkveehouders over naar weidegang
voor de dieren. Veel ondernemers in de
zuivelbranche hebben samen afgesproken dat koeien weer naar
de wei moeten kunnen.
www.duurzamezuivelketen.nl/behoudweidegang
Knuffelhondje biedt troost
We wisten al dat dieren
veel betekenen bij het verwerken
van verdriet, maar bij de politie in
Rotterdam begint een proef met zgn.
AAI-honden. (AAI = Animal Assistent
Intervention). Twee Poolse herdershonden worden ingezet om vooral troost
te bieden en stress weg te nemen bij
slachtoffers van zedendelicten.
www.dogswork.nl

De Dierenambulance wil hier ook
mee voorkomen dat honden in een
auto worden achtergelaten met alle
nare gevolgen van dien. Zelfs een
korte periode met half open
raampjes kan al fataal zijn.
Een groen menu
Een konijn mag, naast brokjes, meer
natuurlijk voer hebben dan alleen hooi. Dit
kan gekocht of gewoon in de natuur geplukt
worden. Sommige planten kunnen
gedroogd worden voor de winter.
Belangrijk is dat er met
kleine porties begonnen wordt
en dat een aantal soorten met
mate gevoerd mogen worden.
Kinderboerderij Limmel heeft een
folder gemaakt over een geschikt
groen menu voor konijnen.

Wist je … dat wetenschappers er zo goed als zeker van zijn dat dieren humor hebben? Het gaat dan om ratten, honden, dolfijnen en apen. Zij zouden elkaar zelfs voor de gek kunnen houden …
dat rijke mensen vroeger graag zangvogels als vinken aten? Die waren te duur voor arme mensen en zo ontstonden blinde vinken en slavinken. De vorm was die van vinken zonder kop. Een
blinde vink is een met een lapje vlees omwikkeld stukje gehakt. Blind komt van het feit dat het vogeltje immers niet meer kon zien. Een slavink is een met spek omwikkeld stukje gehakt en ‘sla’
komt van het feit dat men het lekker vond bij sla … dat de Dierenpolitie regelmatig spreekuur gaat houden bij de Dierenambulance Limburg Zuid? … dat honden vaak gras eten om de na
verharing opgelikte haren kwijt te raken. Daarnaast zitten er ook eiwitten in het gras … dat de Dierenambulance en de kinderboerderijen in De Heeg, Daalhof en Limmel vakantieopvang bieden
voor kleine huisdieren als konijnen en cavia’s? … dat ratten giechelen als je ze kietelt? Dat vinden ze heerlijk! …. Dat de Wilde Kat zich kennelijk prima thuis voelt in het Vijlenerbos? Door zenders
en camera’s weten we dat ze langzaam maar zeker oprukken naar het noorden … dat (verwilderde) huiskatten helemaal niets moeten hebben van de wilde katten? Zij zitten nu in delen van het
bos waar de wilde kat niet zit. Zo bestaat er ook minder kans dat ze met elkaar kruisen …

