
Druk met dieren zijn ze bij 
 
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 Limburg Zuid 
Francois de Veyestraat 9 
6221 AB Maastricht 
Tel.: 0900-4433224 (50 cpm) 
 
Stichting Dier in Nood 
p/a Lage Kanaaldijk 125-A 
6212 NA Maastricht 
Tel.: 043 – 3250385 
 
Afdeling Dierplagen & Natuurbehoud 
Gemeente Maastricht 
Fred Verseijden 
Tel.: 043 - 3505313 
 

Tel.: 043 - 3219941 
www.cnme.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wanneer is het  
ergens nog drukker? 

 
Zondag 27 maart 

Kaasmaken 
Boerderij Daalhoeve 

 
Woensdag 6 april 

Kikkerdrilactie 
Daalhoeve, De Wieringenberg, 
Dierenambulance, De Grubbe,  
Oan Köbbes en in Pietersheim. 

Zie www.cnme.nl 
 

Zondag 10 april 
Lente- en lammetjesdag 

Boerderij Daalhoeve 
 

Zondag 5 juni 
Dag van het Park 

Natuurtuinen Jekerdal 
 

Zondag 12 juni 
Boerderijfeest 

Boerderij Oan Köbbes 
Maasveld 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

Drukwerk gesponsord door 
Stichting Dier in Nood 

 

 
Cursussen over vogels 

 
22 maart: start cursus 

watervogels 
23 maart: start basiscursus 

vogels 
 

www.ivn.nl/maastricht/ 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

http://www.ivn.nl/maastricht/


 
 

 

Gezond door de natuur en dieren 

 
Er is veel te doen geweest over allerlei 

ziektes die van dieren op mensen  
kunnen overgaan. Gelukkig zijn  

er ook onderzoeksresultaten  
die aantonen dat contact met  

natuur en dieren heel  
gezond voor mensen is. 

 

Aangetoond is bijvoorbeeld dat kinderen met 
veel groen dichtbij huis minder vaak  

bij de huisarts komen dan 
 kinderen uit een minder  

groene omgeving. 
 

Een ander onderzoek heeft  
uitgewezen dat kinderen die vanaf  

hun vroegste jeugd in aanraking geweest zijn 
met (boerderij)dieren veel meer weerstand 
hebben tegen allerlei allergische reacties.  

 
Chip bij honden wettelijk verplicht 

 
Met ingang van juni  2011 wordt 

het verplicht om alle pups in Nederland te 
laten chippen en te registreren. Na de zomer 

wordt begonnen met pups, zodat over  
tien jaar bijna alle honden zijn gechipt.  

 

Een hond zonder chip is mag dan niet meer 
en de baas kan een boete krijgen. Foute 

handelaren krijgen het een stuk moeilijker  
om hun dieren te verkopen. Net als bij  

de aanschaf van een auto, moet je  
bij de aankoop van een hond de  
juiste papieren krijgen. Zo niet,  

dan moet je daar zeker  
geen hond kopen. 

 

Ook in andere gevallen biedt de chip 
uitkomst, bijvoorbeeld als de hond  

is weggelopen van huis. 
 

Jonge vogeltjes: AFBLIJVEN !! 

 
In het voorjaar zijn de vogels druk in 

de weer met jongen. Soms zie je 
jonge vogeltjes alleen op de grond 
zitten. Die moet je zeker niet mee 

naar huis nemen! Op www.cnme.nl 
vind je bij „downloads‟ het boekje 
Lenteperikelen in de Stadsnatuur. 

Dat vind je meer info over de  
jonge dieren in de stad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie is de mol? 

 
Mollen zijn niet zo geliefd bij 

tuinliefhebbers. Een glad gazonnetje 
verandert in een mum van tijd in een  

maanlandschap van omhoog 
geduwde grondhopen. Een mol kan 
32 keer zijn eigen gewicht omhoog 

tillen en per jaar een ton aarde 
verplaatsen. 

 

Een mol leeft hoofdzakelijk van 
regenwormen. Hij kan er wel 
honderd per dag van opeten  

en dat is zo‟n beetje de helft van  
zijn eigen gewicht! Vaak legt hij een 

voorraadje regenwormen aan.  
 Door de kop er vanaf te bijten, 

kunnen de regenwormen  
niet wegkruipen. 

 
Zie ook www.mollen.info 

 
 

Vishaakjes bij ganzen en eenden 

 
Regelmatig komt het voor dat de 

Dierenambulance ganzen en eenden 
binnen krijgt die een vishaakje hebben 

ingeslikt. De dieren kunnen dan  
niet meer eten en soms ontstaan  
er fikse infecties. Heel vaak is het  

erg lastig die dieren te vangen.  
Zij weten immers niet dat  
mensen ze willen helpen  

en blijven dus langer  
rondzwemmen met  

al die ellende. 
 

Beste  vissers,  
laat je spullen niet slingeren  

en ruim alles op. De watervogels, 
waaronder ook een aantal goede 

hengelaars, zullen je dankbaar zijn. 
 

Voorspel de aankomst van  
de eerste Boerenzwaluw! 

 

Voorspel de aankomstdatum van de 
eerste Boerenzwaluw op Boerderij 
Daalhoeve in Maastricht en win het 
boek “De zwaluwen van Singraven”.  

Een boek over hun heen- en terugreis 
van Nederland naar Afrika.  

 

In 2010 zagen we  
de eerste zwaluw op  
4 april; in 2009 op  
29 maart. Stuur je  
voorspelling naar 
DeEersteZwaluw@cnme.nl. 
Niet gewonnen? Geniet  
mee van onze vrolijke  
gasten op Boerderij  
Daalhoeve en bij  
Kinderboerderij  
Wieringenberg.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist je……….…dat vogels met hun maag kauwen? In de spiermaag bevinden zich kleine steentjes die ze zelf hebben ingeslikt. De spieren in die maag en de steentjes vermalen het voer dat 
daarna naar de kliermaag gaat………….dat melk slecht is voor volwassen katten? In gewone melk zit lactose en daar krijgen volgwassen katten diarree van. Er is wel speciale kattenmelk zonder 
lactose te koop, maar fris drinkwater is ook goed en bovendien een stuk goedkoper……….dat wanneer een ruiter bang is om over een hindernis te gaan, het paard het zeker niet zal doen. Ruiters 

zeggen wel eens „Gooi je ziel over de hindernis, dan volgt het paard vanzelf‟……….. dat hondenpoepzakjes in Maastricht gratis verkrijgbaar zijn bij de Buurtbeheerbedrijven? ………..dat 
gierzwaluwen het grootste gedeelte van hun leven in de lucht doorbrengen? Dat kost ze niet zoveel energie want ze drijven als het ware op de luchtlagen. Ze slapen en paren in de lucht en 

komen alleen 'aan land' om te broeden………. dat biologen denken dat er binnenkort wolven naar Nederland zullen komen? Veel mensen vinden dat eng, maar een wolf is eigenlijk heel schuw. 
Het kost de onderzoekers zelfs heel veel moeite om ze te zien te krijgen. In Nederland zou het verkeer het grootste gevaar voor wolven betekenen. In de Ardennen zouden ze ruimte genoeg 

hebben. In Nederland zou dat eigenlijk alleen maar in de grote natuurgebieden zoals de Veluwe mogelijk zijn………. 

Hondenfluisteraar in Nederland 
 

Wie kent niet de „Dog Whisperer‟ 
van de televisie, Cesar Milan. 

Hij maakt nu een rondje  
door Europa. Op 7 mei is  
hij in de Heineken Music  

Hall in Amsterdam. 
 

Wat hij vertelt, weet  
eigenlijk iedere honden- 

bezitter die zich een beetje in  
de hond heeft verdiept.  

 
Elke hond stamt af van de wolf.  

Wolven leven in roedels (families)  
met strenge regels. In ons huis, gezin  
of familie moeten er voor de hond dus 
ook regels zijn, anders gaat het mis.  

 
Bruine kikkers zijn eerder  

wakker dan groene kikkers 

 
Het is niet altijd even gemakkelijk om 

het verschil te zien tussen een  
 
 
 
 
 
 
 
 

bruine en een groene kikker. 
Groene kikkers hebben een lichtgroene 
streep over de rug die nooit van kleur 

verandert. De kikkerdril van bruine 
kikkers is eerder te zien. Die drijft  

in grote klompen net aan de 
oppervlakte. Kikkerdril van de  

groene kikker zinkt naar de  
bodem. Meer weten? Kom naar  
de Kikkerdrildag (zie agenda). 

http://www.cnme.nl/
mailto:DeEersteZwaluw@cnme.nl

