
Druk met dieren zijn ze bij 
 
Educatieve Boerderij Daalhoeve 
Romeinse baan 200 
6215 SK Maastricht (Daalhof) 
Tel.: 043 - 3474786 
 
Kinderboerderij De Wieringenberg 
Maastrichterweg 2b 
6228 XT Maastricht (De Heeg) 
Tel.: 043 – 3671156 
 
Boerderij Oan Köbbes 
Maasvelderweg 1 
6229 XT Maastricht (Maasveld, Heugem) 
Tel.: 043 – 3568700 
 
Activiteitenboerderij De Grubbe 
Vijverdalseweg 1 
6226 NB Maastricht (Vijverdal, Scharn) 
Tel.: 043 – 3685470 
 
Kinderboerderij Pietersheim 
Neerharenweg 12 
3620 Lanaken (B) 
Tel. 00 32 (0)89 712120 
 
Dierentehuis Maastricht 
Karveelweg 33 
6222 NJ Maastricht 
Tel.: 043 – 3632197 
 
Dierenpark Maastricht 
p/a Meutestraat 23E 
6219 BJ Maastricht 
Tel.: 043 – 3213760 
 
Dierenambulance Zuid West Limburg 
Francois de Veyestraat 9 
6221 AB Maastricht 
Tel.: 043 – 3520455 
 
Stichting Dier in Nood 
p/a Nekummerweg 19 
6212 NK Maastricht 
Tel.: 043 – 3211733 
 
Afdeling Dierplagen & Natuurbehoud 
Gemeente Maastricht 
Fred Verseijden 
Tel.: 043 - 3505313 
 

Tel.: 043 - 3219941 
www.cnme.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wanneer is het  
ergens nog drukker? 

 
 

Woensdagmiddag 8 april 
Kikkerdrilmiddag 

(zie ook middenblad) 
Dierenambulance, 

Kinderboerderij Daalhof 
Activiteitenboerderij De Grubbe 

 
Woensdagmiddag 8 april 

Lente/Paasactiviteit 
De Wieringenberg 

 
Zondag 19 april 

Braderie 
Boerderij Daalhoeve 

 

Zondagmiddag 24 mei 
Landelijke Kinderboerderijdag 

 
Zondag 31 mei 

Dag van het Park in het 
Jekerdal 

 
Zondag 31 mei 

Dag van het Park in 
Domein Pietersheim  

 
Zondag 7 juni 
Boerderijfeest 

Boerderij Daalhoeve 
 

Zondag 14 juni 
Boerderijfeest 

Maasveld / Heugem 
 

 
 

Drukwerk gesponsord door 
Stichting Dier in Nood 



 
 

 

Eén lammetje maakt nog geen lente…… 

 
De lente begint eigenlijk pas op 21 maart, maar 
als het al veel eerder mooi weer is, zie je veel 
mensen er al op uittrekken. Het loopt dan ook 

meestal storm op kinderboerderijen en in  
het stadspark. Bezoekers zijn vaak heel 
verbaasd dat er bij dat mooie weer bijna  

geen dieren in de wei lopen. Zij  
hebben er niet bij stil gestaan dat  
er nog veel meer warme dagen  

nodig zijn om het gras  
te laten groeien. 

 
….en één zwaluw maakt ook nog geen zomer 

 
Na een levensgevaarlijk vakantiereisje komen 

begin april de eerste zwaluwen weer  
terug. Ze komen uit Zuid-Afrika, zo’n  

15.000 kilometer van huis! 
 

Op de kinderboerderij in Daalhof kun je via een 
webcam en beeldscherm in één van de nesten 

kijken hoe de boerenzwaluwen broeden  
of hoe ze hun jongen voeren. 

 
Kikkervisjes thuis verzorgen 

 

Een kikker leg wel meer dan duizend eitjes!  
Kikkers zijn beschermde dieren maar je  
mag wel thuis kikkerdril houden tot ze  

pootjes en een staart hebben.  
 

Neem op woensdag 8 april je ouders en  
een schoon, leeg potje mee naar de 

kinderboerderij in Daalhof, bij Vijverdal  
of naar de Dierenambulance en haal wat 

kikkerdril op. Je mag er thuis voor  zorgen  
totdat de kikkertjes poten en een staart  

hebben. Daarna  breng je ze weer  
terug. Je krijgt duidelijke informatie  

over de verzorging mee  
naar huis.  

 

Wat moet je nou met een uit het  
nest gevallen vogeltje? 

 
Pas uitgevlogen vogels kunnen nog 
niet goed vliegen. Meestal zijn de 

ouders in de buurt, maar durven er 
niet bij te komen als jij er  

bij blijft staan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommige mensen proberen  
zo’n vogeltje groot te brengen.  

Soms lukt dat. Meestal niet.  
Als het al lukt, raakt zo’n  
dier wel aan je gewend  

maar het zal nooit  
echt tam worden.  

 
Wat ga je er mee doen als het  
groot is? Gevangen houden? 
Vrijlaten, waar hij niet weet  
wie z’n vijanden zijn, maar  
waar hij wel zijn voedsel  

moet zoeken? 
 

Afblijven dus en als je twijfelt,  
vraag je om raad aan de mensen  

die er verstand van hebben.  
 

Bijvoorbeeld de mensen van  
de Dierenambulance  

043 - 3520455 

Het kan vriezen, het kan dooien 

 
De IJsheiligen Mamertius, Pancratius, 
Servatius en Bonifatius hebben op zich 
eigenlijk niets met vorst te maken. Hun 
naamdagen vallen toevallig omstreeks 
half mei. Van oudsher wordt dat tijdstip 
aangehouden als veilige datumgrens 
om de bloemetjes buiten te zetten. 

 
Jong leven in het natuurgebied 

 
Bij de wilde paarden en koeien in de 
natuurgebieden zijn er al kalfjes en 

veulens te zien. Je zou ze haast gaan 
knuffelen, zo lief zien ze eruit. Maar 

pas op: de moeder is altijd in de  
buurt om haar jong te beschermen  

en zal rake klappen uitdelen als  
je te dicht in de buurt komt. 

  
Lente op de kinderboerderij 

 

Ook op de kinderboerderijen zie je in 
de lente veel jonge dieren. De meeste 

zitten nog lekker in de stal want het 
kan buiten nog erg guur zijn. De 

medewerkers van de boerderij van 
Maasveld wachten met spanning  
de geboorte van het veulen af: 

 
“Vol verwachting klopt ons hart  
Ons paard Vicky hebben we nu 

ongeveer 2 jaar. Iedere dag door de 
weeks lopen we met d’r. 3x in de week 

stapvoets en 2x in de week trekt ze 
onze huifkar. Maar ze verwacht nu  

een veulentje in het voorjaar.  
We hopen met zijn allen dat  

we erbij zijn! Als het veulentje 
wordt geboren. We zijn allemaal  

heel benieuwd of het een  
meisje is of een jongen”. 

 

Wist je ……… dat een paartje pimpelmezen wel duizend keer per dag op een neer vliegt om hun jongen te voeren met  insecten?………dat je wel op tijd de pindaslingers voor de mezen weg 
moet halen? Jonge meesjes kunnen namelijk stikken in pinda’s……..…dat je op www.cnme.nl nog meer kunt lezen over de lente? ‘Lenteperikelen in de Stadsnatuur’ onder ‘downloads’……dat 
honden ook een blije bek kunnen trekken, net zoals mensen? Ze hebben dan duidelijk lol, maar als ze een lip optrekken zoals wij dat doen als we lachen, betekent dat bij een hond dat die boos is 
en dan moet je natuurlijk oppassen!...........dat het prima is als je de eendjes in het park een beetje eten geeft? Maar als ze het niet opeten, moet je dat voer wel weer mee naar huis nemen. Als je 
het zou laten liggen, komen daar weer de ratten op af, die weer achter de jonge eendjes aan gaan……. dat de dieren van het dierenpark meer dan genoeg te eten hebben en ook nog eens ziek 
kunnen worden van al het voedsel dat over het hek gegooid wordt? …..…dat muurhagedissen heel bijzonder zijn in Nederland? Ze komen alleen in Maastricht voor. In de Hoge Fronten (de 
wèrreke) kun je ze op een zonnige dag zien zonnebaden op een richel in de muur. Omdat ze, net als slangen, koudbloedig zijn moeten ze al hun energie uit de zon halen. Zij eten bijna alles wat in 
hun bek past: insecten, maden, spinnen en zelfs pissebedden. Rond april leggen ze eitjes in de gaten van de muren. Hagedissen zijn beschermde dieren, je mag ze dus niet vangen……….. 
nemen…….. 
 
 

 Grote schoonmaak 

 
De ramen worden gelapt, het 

beddengoed hangt extra lang buiten 
en de gordijnen worden gewassen.  
In de plantsoenen worden viooltjes  

en primula’s geplant. Het gras wordt 
gemaaid en de tuin opgeruimd.  

Er wordt druk geschoffeld  
en geveegd.  

 
Ook in de natuur wordt opgeruimd en 
nesten opnieuw in orde gebracht. Leg 

eens wat hondenharen, draadjes, 
uitgeplozen touw e.d. in de tuin of  
op het balkon. Kijk eens wie dat  

allemaal meeneemt voor  
een nieuw nestje!! 

 
Nestje katten hoeft niet 

 

Er zijn in Nederland ongeveer 2,3 
miljoen huiskatten. Ieder jaar worden 
50.000 huiskatten om allerlei redenen 

naar het asiel gebracht en talloze 
verwilderde zwerfkatten weggevangen 

omdat mensen er last van hebben. 
Vooral in het voorjaar komen  

er heel veel katjes bij.  
 

Het is eigenlijk een heel simpel 
rekensommetje. Een poes kan wel 

twee maal per jaar 5 jongen krijgen.  
En die jongen zijn op de leeftijd van  

7 maanden zelf vruchtbaar.  
Tel maar uit! 

 
Natuurlijk is zo’n pluizebol leuk om te 

zien, maar na een tijdje ziet die er  
net zo uit als al die leuke katten  

die in het asiel op een nieuw  
baasje wachten. 

http://www.cnme.nl/

