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 zaterdag
1 oktober 2022
zijn Dierenorganisaties
in Maastricht present
met activiteiten

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

Ben je gek op natuur?
Ga met de Jeugdbond voor
Natuurstudie mee naar buiten!
Het is een vereniging voor en door
jongeren van 11 tot en met 25 jaar die het
leuk vinden om de natuur in te gaan.
Samen op kampen en excursies.
Als je wil uitproberen of het iets voor je is,
kun je voor een jaar introductie lid
worden voor € 10. Je kunt ook gewoon
een keertje meegaan.
https://www.njn.nl/

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

Kinderboerderij
De Heeg

www.cnme.nl

https://dierinnoodmaastricht.nl

Dierenambulance zoekt vrijwilligers!

Poep moet leven!

De pootafdruk van huisdieren

Mogen konijnen paprika?

De Dierenambulance
Limburg-Zuid is dringend op zoek naar
enthousiaste mensen die van dieren (en
mensen) houden. Het is heel leuk en erg
afwisselend werk, waarbij je soms wel sterk in je
schoenen moet staan en niet snel opgeeft in
lastige situaties. Je doet alles om
Dieren (en mensen) te helpen.

In een natuurgebied met paarden en
koeien liggen overal bergen poep. Als je
die poep van dichtbij goed bekijkt zie je
allemaal beestjes die de tijd van hun
leven hebben. Ze trekken op hun beurt
weer andere dieren aan zoals wespen,
vogels, dassen en egels die van de
kleine feestgangertjes smullen.
Ga gratis op poep-onderzoek!
www.webwinkel.ark.eu/producten/educa
tie/poepplaat

In Nederland leven zo’n 3 miljoen katten
en 2 miljoen honden. En die moeten
allemaal eten en drinken. Van alle
huisdieren is 35% te dik,
vaak zelfs obese. Net zoals er bij
mensen sprake is van een ecologische
voetafdruk, 5 ha per mens, is dat ook bij
huisdieren het geval. De gemiddelde
ecologische pootafdruk van een hond is
2,2 ha. Een en ander hangt af van wat
mensen en honden eten en gebruiken.
Bij een hond kan het allemaal
duurzamer door o.a. brokken te voeren
i.p.v. blikvoer, tweedehands spullen te
kopen en ‘adopt, don’t shop’ bij
aanschaf van een huisdier.
https://edepot.wur.nl/448622

Niet iedereen is dol op paprika,
maar er zitten veel vezels
en gezonde voedingsstoffen in. De kleur rood,
geel of groen maakt niet
veel uit, alhoewel de gele
en rode meer suiker bevatten.
Omdat paprika’s, net als andere
groenten, veel vocht bevatten,
moet je niet al te veel aan je konijnen
voeren om diarree te voorkomen. Een
paar reepjes per dag is genoeg. De
paprikaplant zelf (steel, blad en zaad) is
slecht voor veel dieren en
mag je zeker niet voeren. Wil je meer
groenten aan je konijn of cavia geven?
Lees dan de folder Het Groene Konijn op
www.kinderboerderijlimmel.nl

Je bent in bezit van
een rijbewijs, je spreekt
en schrijft Nederlands,
je bent minimaal beschikbaar voor 1 dienst per week (ochtend of middag)
voor langere tijd en bent woonachtig in
omgeving Maastricht. Je neemt deel aan
een opleidingsprogramma.
info@dalz.nl of 0900-4433224
Het is een vreemdeling zeker …
Veel planten en dieren horen niet in Europa
thuis. De meesten doen het wel goed maar zijn
schadelijk voor de eigen Europese natuur.
Sommigen brengen zelfs ziekten
en plagen over. Daarom heeft
Europa 22 soorten toegevoegd
aan de lijst van zulke dieren
en planten, ook wel invasieve
exoten genoemd.
De dieren op die lijst zijn of meegelift met
transporten, in de handel verkocht, of als
huisdier aangeschaft, ontsnapt of losgelaten in
de natuur. De verboden tuin- en waterplanten
worden vaak weggegooid in de natuur. Om
verspreiding te voorkomen moeten die planten
niet weggegooid worden in de compostbak of
GFT bak, maar in de afvalbak voor restafval.
www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten

Waarom een dierentuin?
Zijn dierentuinen nog wel van deze tijd?
Deze vraag komt af en toe naar voren.
Het doel van dierentuinen is om
bezoekers kennis te laten maken met
wilde dieren en te laten zien hoe
bijzonder ze zijn.
Veel diersoorten zijn bedreigd, meestal
door toedoen van mensen. Dierentuinen
in de hele wereld werken samen via
fokprogramma’s om zoveel mogelijk
dieren in de natuur uit te zetten en
hun levensomstandigheden
daar te verbeteren.
En, ook niet onbelangrijk,
veel mensen willen of
kunnen niet ver op reis.
In de dierentuin kun je
veel over wilde dieren te
weten komen en ze van
heel dichtbij bekijken.
Nederlandse dierentuinen
behoren tot de modernste
dierentuinen in de wereld.
www.nvddierentuinen.nl/

Help de dieren in de herfst!
Van zomerjas naar winterjas
De herfst begint vroeg dit jaar en dat
komt vooral door de erg droge zomer.
Het best kun je de afgevallen bladeren
zoveel mogelijk laten liggen. Kleine
diertjes kunnen zich daar in verstoppen
en vogels vinden er in de winter nog
genoeg voer. Spinnen komen in de
herfst ook graag naar binnen. Wil je
ze daar niet, probeer ze te vangen
en buiten te zetten.

www.dierenbescherming.nl/diervriendelij
k-leven/zorgen-voor-dieren/herfsttips

Veel dieren zijn in de herfst aan het
verharen. Bij veel hondenrassen vind je
de losse haren overal. Stekelige haartjes
zitten vaak vast in meubilair en dekens. Er
zijn speciale borstels om die makkelijk te
verwijderen. Andere vachten laten grote
vlokken haar los die je met de
stofzuiger weghaalt.
Borstelen helpt, een
hond wassen met
hondenshampoo ook.
Er zijn verschillende
hondenrassen die niet
verharen, maar die
hebben wel regelmatig
een trim of scheerbeurt nodig.
www.licg.nl/honden/?q=vacht

Wist je … dat er ook bij de Dierenambulance huisdieren te koop zijn? Je moet er natuurlijk wel eerst goed over nagedacht hebben … https://dalz.nl/ik-zoek-een-baasje/ … dat een
onofficieel paadje ook wel ‘olifantenpaadje’ genoemd wordt? Dat is vaak een eeuwenoud sneller en korter pad … dat je door kunt geven wat er allemaal gebeurt in je tuin?
www.tuintelling.nl … dat in het boekje ‘Een tuin met Stip’ het lieveheersbeestje Stip landt in een stenen tuin? En wat er daarna gebeurt? Voor kinderen van 3 tot 8 jaar
https://annekevanveen.com/detuinmetstip/ … dat er steeds meer broedparen van de buizerd voorkomen in Limburg? Luister eens naar het geluid van deze vrij grote
roofvogel op https://waarneming.nl/species/82/ … dat ieder hondenras ooit ergens voor bedoeld is geweest? Dat verklaart ook hun aangeboren gedrag. Als je een
bepaald ras erg mooi vindt, moet je dus wel eerst goed uitzoeken of zo’n hond wel bij je past https://www.licg.nl/honden/ … dat het lievelingshondenras van de Britse
koningin Elizabeth II, de Welsh Corgie, gefokt werd om vee te hoeden? Deze kortpotige hondjes hapten naar de enkels van koeien en schapen om die
te laten gehoorzamen …

