Druk met dieren zijn ze bij
Boerderij Daalhoeve
Alesiahof 40
6215 SX Maastricht (Daalhof)
Tel. 043 – 3474786
www.daalhoeve.nl

Kinderboerderij De Heeg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht (De Heeg)
Tel. 06-82693639
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.kinderboerderijlimmel.nl/

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

Wanneer is het
ergens nog drukker?
Kijk op de websites/facebookpagina’s of
bel even op of een locatie open is en of
activiteiten doorgaan.

NME lessen met dieren
https://www.nmegids.nl/algemeen/lesaan
bod/aanbodoverzichtvisueel.php
Hier kunnen scholen lessen met dieren
vinden. Sommige lessen worden
gegeven, andere zijn zgn. zelfdoe lessen.
Ook de boerderijen Oan Köbbes en De
Grubbe in Maastricht hebben zelfdoelessen met dieren in de hoofdrol..
Er is altijd hulp aanwezig.
Tijdens de les ‘De Boer op’ op Boerderij
Oan Köbbes verzorgen de kinderen de
boerderijdieren onder leiding van de
deskundige bewoners van Maasveld.

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

Op de kinderboerderij in
De Heeg kunnen
kinderen terecht
voor ponylesjes.

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

www.cnme.nl

https://dierinnoodmaastricht.nl

Ik zie, ik zie … wat jij ook kunt zien!

Een rat in huis

Hebben dieren humor?

Misschien zag je dit jaar de eerste
boerenzwaluw of een vos in de stad of een dier
waarvan je niet weet wat het is? Misschien
hebben andere mensen die dieren ook gezien
en waar dan? Misschien wil je meer weten over
een bepaalde soort? Allemaal vragen waarop je
antwoord krijgt in een digitaal natuurdagboek,
waar je ook nog eens zelf aan mee kunt doen!
https://waarneming.nl/

De bruine rat is bijna net zo lang als zijn
staart: ongeveer 25 cm. Bruine ratten leven
graag in grote groepen
in de buurt van mensen
omdat zij daar eten en afval
vinden. Ze eten alles, maar
dan ook alles waarvan wij ziek
zouden worden, zoals
bijvoorbeeld beschimmeld
brood. Ze kunnen inderdaad
ziektes overbrengen maar
ook een huiskat neemt zo’n
beetje dezelfde bacteriën
mee naar binnen.
Wilde ratten verstoppen zich op donkere
plekjes in schuren, bij huizen en in riolen.
Zij richten door hun geknaag veel
schade aan. Ze zijn moeilijk te
bestrijden omdat ze zo slim zijn, maar
die slimheid maakt een tamme rat als
huisdier wel weer heel leuk!
www.licg.nl/konijnen-en-knaagdieren/rat

Onderzoekers hebben ontdekt dat
zeker 65 diersoorten kunnen lachen.
Hun lachgeluiden laten horen dat een
bepaald gedrag niet agressief maar
speels bedoeld is. Bij mensapen is zelfs
een blij gezicht te zien, waardoor de
ander ook blij gaat kijken. Hoe groter de
dieren zijn, des te minder hebben
zij te vrezen van andere dieren en
zijn hun lachgeluiden harder.
www.kidsweek.nl/nieuws-dieren/dierenkunnen-ook-lachen

Honden leren voor schaap of geit
Nu er steeds meer wolven in Nederland zijn, is
er ook meer behoefte aan bescherming van
schapen. In Oost-Europese landen heeft men
eeuwenlang ervaring met grote berghonden. Zij
worden als pup al bij de schapen en geiten
gezet, zodat ze gewend raken aan schapen,
geiten en het kuddegedrag. Als de
schaapskudde naar de bergen wordt
gebracht om er te grazen, blijven
de honden bij de kudde.
www.ark.eu/natuurontwikkeling/dieren/wolf/same
n-leven-met-wolven

De Maastrichtse Oehoe Vallei in de
ENCI groeve is door de internationale
vogelkijkwebsite Birdingplaces opgenomen
in een lijst van 8 bijzondere
vogelspotpunten in Nederland.
Op deze website vind je duizenden
vogelspotpunten in Europa.
www.birdingplaces.eu

Bij huisdieren horen ook de kosten voor
dierenarts en terugkerende vaccinaties.
Voor honden die regelmatig de grens
overgaan hoort daar de vaccinatie
tegen hondsdolheid bij. Door de grote
import van honden uit het buitenland
komen nu hier veel ziektes voor die
er lange tijd niet geweest zijn.
Ook voor katten en konijnen worden
vaccinaties geadviseerd. De
dierenbescherming doet een
oproep om geld te geven voor de
vaccinatie van asieldieren.
www.doemee.dierenbescherming.nl/vaccinatie

Plofkip de wereld uit?

Hoe oud wordt jouw huisdier?
Oehoe Vallei beroemd bij vogelspotters

Welke vaccinaties zijn er
voor huisdieren?

Een huisdier dat het erg naar zijn of
haar zin heeft, kan heel oud worden.
Het is belangrijk te weten hoe de
natuurversie van een huisdier leeft
en dan proberen te zorgen voor
een ideale ‘thuis-situatie’ voor jouw
huisdier. We weten al langer dat een
konijn dat in zijn eentje in een klein hok
achter in de schuur moet leven niet zo
heel oud wordt. Een parkiet in een
kleine kooi trouwens ook niet.
Cavia’s, konijnen, parkieten en
goudvissen kunnen wel meer dan 10
jaar oud worden als ze de ruimte krijgen
en goed verzorgd worden.
www.beestig.be/hoe-oud-wordenhuisdieren

Zo langzamerhand weet iedereen in
Nederland wel dat er twee soorten
productiekippen zijn: de vleeskip en de
leghen. De vleeskip werd al snel ‘plofkip’
genoemd vanwege de snelle groei
en de lichamelijke gebreken.
De meeste supermarkten hebben
nu besloten alleen nog de vleeskip
met minimaal 1 ster te verkopen.
Alhoewel de plofkip nog steeds
naar het buitenland geëxporteerd wordt,
is het toch een flinke stap vooruit!
www.wakkerdier.nl

Wist je … dat inwoners van Tel Aviv in Israel die een hond willen aanschaffen, een vergunning nodig hebben en DNA van hun hond moeten afstaan? Zo wil die stad de hondenpoepoverlast
tegen gaan. De bekeuringen worden thuisgestuurd. Voor hulphonden bestaan uitzonderingen … dat eekhoorns goed nadenken voor ze een sprong maken? De buigbaarheid van takken speelt
een rol. Die takken gebruiken ze als springplank. In een fractie van een seconde kunnen ze beslissen of een tak genoeg mee veert … dat alle dieren die op vier poten lopen kunnen
zwemmen? Zij maken namelijk dan van nature al een zwembeweging zoals die bij het lopen. Mensen lopen rechtop en op twee benen en moeten dus zwemles krijgen. Rechtop lopende apen
kunnen ook niet zwemmen maar apen die op vier poten lopen weer wel … dat raven waarschijnlijk wolven laten weten waar een goeie prooi te halen valt? Raven zijn super intelligent en zijn
veel bij kadavers te vinden. Als zij met de wolven optrekken, hebben ze om de twee dagen vlees op het menu www.animalstoday.nl/raven-en-wolven-werken-samen ... dat je met een
hondenpuppy naar een van de Maastrichtse boerderijen mag gaan om de pup te laten wennen aan andere dieren? Wel even bellen van te voren …

