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

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.
Dierendag bij Intratuin
in Maastricht
Op 1 en 2 oktober 2022
zijn Dierenorganisaties
in Maastricht present
met activiteiten
Meer informatie volgt.

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
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

Op de fiets met je hond
Er zijn verschillende manieren om je hond
mee te nemen als je op de fiets ergens
naar toe gaat. Kleine hondjes kunnen
mee in een mandje en grotere
honden in een fietsaanhanger.
Grote honden kunnen veilig naast de fiets
lopen, maar dat moet ze dan wel geleerd
worden. Net zoals bij mensen moet ook
de conditie opgebouwd worden om letsel
te voorkomen. Heel belangrijk is dat ze
wel heel gehoorzaam zijn.
Speciale fietsbeugels
met een veer voorkomen
dat je valt bij een ruk aan
de lijn. Natuurlijk moet je
de lijn niet vastmaken
aan het stuur of in
je hand houden. De lijn mag de hond ook
niet te veel ruimte geven of tussen de
spaken terecht komen.

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

Kinderboerderij
De Heeg

www.cnme.nl

https://dierinnoodmaastricht.nl

Ringslang nu ook in Limburg

Dieren met een slecht imago

Pestkoppen in de lucht

Oorwormen kruipen niet in je oren, maar
houden wel van vochtige, donkere
plekken. Je vindt ze onder planken en
stenen. Fruittelers zijn heel blij met
oorwormen want die lusten graag
bladluizen. Om ze te lokken, worden
oorwormpotjes opgehangen.
Die kun je ook zelf maken
en in de tuin ophangen.

Bijen steken, varkens stinken, vleermuizen vliegen in je haren en ratten
brengen ziekten over.

Ringslangen kwamen in vroeger jaren veel voor
in Limburg. Ze legden hun eieren in mesthopen
die nu schaars zijn. Tegenwoordig worden
speciale broeihopen door mensen aangelegd
om de (beschermde) ringslangen te lokken.
Ringslangen zijn ongevaarlijk, maar
probeer ze niet op te pakken: ze
verspreiden dan een afschuwelijke geur.
www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/ringslang

Het is maar een kleine greep
uit ons oordeel over sommige
dieren maar het berust zeker
niet altijd op waarheid. Bijen
zijn bijvoorbeeld nodig bij o.a.
de fruitteelt. Vleermuizen hebben zo’n
goede radar dat ze nooit ergens tegen
aan vliegen. Bovendien vangen ze veel
lastige insecten weg. Het boekje
Rotbeest helpt om bepaalde dieren
van een andere kant te bekijken
www.animalstoday.nl/kinderboekrotbeest-karen-soeters/

Knorrende varkens
Dat varkens slimme dieren zijn, slimmer
nog dan honden, weet iedereen die met
deze dieren te maken heeft.
Wetenschappers in Europa hebben meer dan
7400 knorgeluiden bij zo’n 400 varkens
bestudeerd. Zij willen nu een app maken
waarmee boeren uit het geknor kunnen
opmaken hoe het varken zich voelt.
Een varken dat kort knort is bijvoorbeeld
tevreden en een geluid van hoog naar
laag is ook een goed teken.

www.newscientist.nl/ni
euws/algoritme-helptgeknor-en-gepiep-tevertalen

Kinderboerderij gaat
waterschildpadden opvangen
Activiteitenboerderij De Grubbe gaat in
samenwerking met Faunawatch een
waterschildpaddenopvang opzetten.
De officiële opening vindt plaats op 2
oktober 2022. De handel in
waterschildpadden was al in 2016
verboden. Ze waren vaak
een impuls aankoop.
Zij kunnen wel 25
jaar oud en erg groot
worden. Regelmatig
worden ze gedumpt
in sloten en vijvers.
Het is de bedoeling
dat de cliënten op de
boerderij de dieren
verzorgen en rondleidingen geven.
https://faunawatch.org/

Oorworm kruipt niet in je oor

Soms zie je dat buizerds worden lastig
gevallen door kraaien. Je zou denken
dat dit alleen in het broedseizoen
gebeurt om de jonge vogels te
beschermen. Toch gebeurt dit het hele
jaar door. Macho gedrag? Indruk maken
op de vrouwtjes? Eigen gebied
beschermen? Het lijkt er eigenlijk
op dat ze gewoon erg graag pesten.
Buizerds zijn te log om de tegenaanval in te zetten en vaak vliegen ze
verveeld weg. Kennelijk vinden
ze het de moeite niet waard.
Met hangende oortjes
Er zijn verschillende rassen konijnen
met hangende oren. Die zijn zo gefokt
omdat mensen dat mooi vonden.
Zo’n hangoorkonijn heeft wel
extra aandacht nodig.
Omdat de oren langs de kop hangen,
is er gevaar voor oorontsteking,
oorschurft of te veel oorsmeer.
Bij de dierenarts
kun je speciale
oorreiniger halen
die ook voor
honden en
katten gebruikt
wordt.

Vraag wat stro of hooi op
de kinderboerderij, bind er een
stuk touw omheen, vouw het bundeltje
dubbel en haal het touw door het gat van
een bloempotje. Hang het potje aan een
tak. Teveel oorwormen kunnen ook
schade aanrichten. Vang ze met het potje
en zet ze ergens anders weer uit.
Verwen je kat … of niet …
Niet alle katten zijn blij om aangehaald te
worden. Van nature houden ze zelfs niet
zo van kattengezelschap. Volgens
kattenbezitters zien ze onze
aanwezigheid gewoon als
bijkomstigheid bij kost en inwoning.
Toch zijn onze huiskatten al zo lang bij
ons en bij andere dieren dat ze wel
gezelschap en knuffels toelaten
en er vaak ook van genieten.
Er zijn toch dingen die veel
katten echt niet leuk vinden:
 op de buik geaaid
worden
 door vreemden
geaaid worden
 opgetild
worden
 oud eten
 alleen zijn

Wist je … dat als je anti vlooien en tekenmiddelen gebruikt voor je hond, je dan de haren die je buiten uitborstelt moet opruimen? Vogels bekledenwww.licg.nl/katten
namelijk graag hun nest met haren van
honden en katten. De bestrijdingsmiddelen komen in de haren terecht en zijn schadelijk voor de jonge nestvogeltjes. … dat katten de stem van de eigen baas zonder fouten kunnen herkennen?
Japanse onderzoeken hebben dit bij mensen thuis en in katten-cafés aangetoond ... dat onderzoekers van de universiteit van Boedapest hebben ontdekt dat slimme honden hun kop scheef
houden? Er moet nog van alles worden uitgezocht, maar nu al weten zij dat honden die graag hun best doen voor hun baas en goed kunnen luisteren, hun kop veel vaker scheefhouden dan
honden die ‘Oost-Indisch doof’ zijn … dat dieren hun kijk op het leven van nu kunnen geven? Zij vertellen hun verhaal hoe zij omgaan met zaken uit het mensenrijk zoals migratie,
mindfulness, vrije seks of de woningcrisis. www.hetbeestinons.nl … dat je altijd even je huisarts moet bellen als je
door een hond of kat gebeten of door een kat gekrabd bent? …

