
Druk met dieren zijn ze bij 
 

Boerderij Daalhoeve 
Romeinse baan 200 
6215 SK Maastricht (Daalhof) 
Tel.: 043 - 3474786 
 

Kinderboerderij De Heeg 
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 Limmel 
Judeaweg 110a 
6222 BW Maastricht 
Tel.:  043 - 3621037 
 

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

 

Dierentehuis Maastricht 
Karveelweg 33 
6222 NJ Maastricht 
Tel.: 0900-7009000 (10 cpm) 
 

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 
dierinnoodmaastricht@gmail.com 
 

Medw. Fauna Beheer 
Gemeente Maastricht 
Fred Verseijden 
Tel.: 043 - 3505313 
 

De Dwaze Herder 
Slakweg 5 
6228 NB Maastricht 
Tel.:043 - 4085762 
 

Dierenpolitie 
Tel. 144 of 0900 - 8844 
 
 

Tel.: 043 - 3219941 
www.cnme.nl 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Wanneer is het  
ergens nog drukker? 

 
Wo 17 april 

Vogelhuisje maken 
Kinderboerderij De Heeg 

 
Zo 21 april 

Braderie/oude ambachten 
Boerderij Daalhoeve 

 
4 en 5 mei 

Plantjesdagen 
Boerderij Daalhoeve 

 
Wo 8 mei 

Bloemen en kruidenpotjes 
Kinderboerderij De Heeg 

 
11 en 12 mei 

Boeken en platenbeurs 
Boerderij Daalhoeve 

 
Zo 12 mei 

Schaapsscheren 
Boerderij Daalhoeve 

 
 Wo 15 mei 

Jeugdactiviteit in Sphinxpark 
http://ivn.nl/afdeling/maastricht 

 
Zo 26 mei 

Lenteactiviteiten 
Boerderij Daalhof 

 
Zo 9 juni 

Boerderijfeest  
‘Het Wilde Westen’ 

Boerderij Oan Köbbes Maasveld 
 

Zo 16 juni 
Preuve in Daalhoeve 

 
Wo 10 juli 

Bloempotten versieren /  
Plantjes planten 

Kinderboerderij De Heeg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukwerk gesponsord door 

Stichting Dier in Nood 

mailto:dierinnoodmaastricht@gmail.com


 
 

 

Hond spoort ziekenhuisbacterie op 
 

De twee-jarige Beagle Cliff kon na  
een training van 2 maanden binnen  

10 minuten een hele ziekenhuisafdeling 
controleren op de aanwezigheid van een  

bacterie, die diarree en darmontstekingen kan 
veroorzaken. De  hond wees besmette 

patiënten aan door naast het bed te gaan zitten.  
 

Van de 30 besmette mensen wist hij er 25 aan  
te wijzen. Bij het ruiken van ontlasting had hij 

het in alle gevallen bij het goede eind.  
Wat de hond precies ruikt is nog niet  

helemaal duidelijk. Er gaat nog  
meer onderzoek gedaan worden.  

 

Broodje paard? 
 

Veel ophef was er over paardenvlees in ons 
voedsel. In sommige landen wordt veel 

paardenvlees gegeten, zoals in Italië. Ook in 
Nederland werd vroeger veel paard gegeten. Er 

waren speciale paardenslagers en het vlees 
was goedkoper dan bijvoorbeeld rundvlees.  
In België staat het gewoon op het menu. Dat 

zijn vaak de sportpaarden die te oud zijn,  
niet geschikt als sportpaard en pony’s die 
hebben afgedaan bij de ‘paardenmeisjes’. 

 

In landen als Engeland en Nederland ligt het 
allemaal iets gevoeliger. Daar vindt men dat 

een paard een edel dier is. Daar heeft men het 
dan niet over poten maar over benen, niet over 
kop maar over hoofd. Zo’n dier eet je niet op. 

 

Hoe dan ook: in ieder geval moet de  
consument weten wat hij eet en moeten de 

dieren een goed leven gehad hebben, net zoals 
we vinden dat al die kippen, varkens en koeien 

die we ook opeten ook een goed 
 leven moeten hebben gehad…. 

 
 
 
 
 

 

Hoezo, te dik? 
 

Veel honden en katten zijn veel te dik. 
Net zoals bij mensen is dat niet 

gezond. Meestal, ook weer zoals bij 
veel mensen, een kwestie van  
weinig bewegen en veel eten.  

Het is heel moeilijk om een  
paar bedelende ogen te  

weerstaan als je iets  
     aan het eten bent.  

 
Hou vol, op een  

gegeven moment, weten ze wel  
dat ze dan niks krijgen en houden er 

mee op. Wat dieren echt niet snappen 
is, dat bedelen de ene keer wel wat 

oplevert en de andere keer niet.  
 

Saaiheid troef? 

 
Het is algemeen bekend dat de 

meeste dierentuinen er alles aan doen 
om te voorkomen dat dieren zich 

vervelen en zich daarom raar gaan 
gedragen of veel te dik worden. 

 
Meestal wordt hun voer verstopt of op 

plekken neergelegd, verpakt of  
opgehangen en moeten ze veel 

moeite doen om het te  
pakken te krijgen. 

 
Hetzelfde kan  
ook gedaan  
worden voor  
huisdieren die  
regelmatig alleen  
zijn, gewoon te  
weinig beweging  
krijgen of simpel- 
weg te veel eten. 

 
 

Plofkip of bofkip? 

 
In februari dit jaar kwamen de 
supermarkten gezamenlijk met  
een alternatief voor de plofkip.  

Stichting Wakker Dier  
www.wakkerdier.nl noemt  

dit een ‘plofkip met flauwekulsaus’:  
het vlees krijgt geen ‘Beter Leven’- ster van 

de dierenbescherming, de kippen krijgen 
maar iets meer ruimte en het plan zou pas 

in 2020 werkelijkheid worden. 
 

De Nederlandse academische 
ziekenhuizen hebben inmiddels 
besloten geen plofkip meer te  
gebruiken in hun patiënten- 

maaltijden. Wordt vast vervolgd! 
 

Katten met smetvrees 

 
Het is wel bekend dat katten heel schoon 
zijn. Altijd aan de was en heel kieskeurig 

met eten en drinken.  Zo houden katten er 
bijvoorbeeld niet van als de voerbak en de 

waterbak naast elkaar staan. 
Voedselresten kunnen het water vies 

maken en katten houden nu eenmaal erg 
van heel schoon water. Als er nergens 

anders schoon water te vinden valt, zullen 
ze het drinken, maar liever niet! 

 
In sommige huizen zie je de water- en 

voerbakken ook nog eens naast of op de 
kattenbak staan. Voor een kat het toppunt 

van onsmakelijkheid!   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wist je… dat vakantie plannen betekent dat je op tijd dingen moet regelen, ook voor je huisdier.… dat ‘Beleef de lente’ weer is begonnen? www.beleefdelentejunior.nl/ (een aparte site voor 
kinderen)……dat de dierenpolitie afgegaan is op een bericht over een pony die men zo sneu vond omdat die alleen in een wei stond. Alhoewel pony’s heel goed buiten kunnen blijven en een hele 

dikke vacht hebben tegen de kou, bleek toch dat de pony heel mager was. Bij pony’s en paarden moet je door de vacht heen geen botten kunnen voelen want dan is het mis. Deze pony is 
inmiddels goed terechtgekomen. Bij oude paarden en pony’s komt het wel voor dat je de botten kunt zien en voelen, maar dat wil niet altijd zeggen dat ze verwaarloosd worden….. dat kleine 

hondjes gemiddeld twee keer zo oud worden als grote honden? Ook bij paarden en muizen blijkt dit zo te zijn. Men weet nog niet precies waarom, maar daar zal verder onderzoek naar worden 
gedaan…..dat slechts 7 % van huisdiereigenaren heeft geregeld wat er met het huisdier moert worden gedaan na het overlijden van de baas? Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren (SLHH) 

www.slhh.nl helpt bij plaatsing. Er zijn ook speciale pensions voor oude honden.… dat er in Nederland per jaar twee hondenrassen zullen worden onderzocht op erfelijke gebreken? Een aantal 
hondenrassen is zo ver doorgefokt dat de dieren bijvoorbeeld bijna niet meer kunnen lopen of ademen…. 

 

 

Kadaverdiscipline 
 

Steeds vaker laten Limburgse 
natuurorganisaties dode wilde dieren 
gewoon achter in de natuur. De dood 
van het ene dier betekent het leven  
voor een ander. Tal van aaseters  

zijn hier blij mee. Zo eten de larven  
van de pelsmot de haren en bouwen  

vogels er nestjes mee. Gieren,  
raven en wouwen ruimen  
het meeste op. Andere  

dieren profiteren indirect  
doordat zij weer van de maden  
smullen. Meer weten over de 
opruimploegen in de natuur?  

www.dooddoetleven.nl 
 

Duizendpoot of miljoenpoot, 
kwestie van heel goed tellen? 

 

Duizendpoten vind je op vochtige 
plaatsen zoals onder schors, bladeren 
of rottend hout. Hun lijf bestaat uit 15 

delen, met elk een paar poten. 
Duizendpoten zijn echte  

zenuwlijders en kunnen snel 
rondrennen. Dat moet ook wel, want  

ze jagen op o.a. pissebedden en 
regenwormen. Ze moeten ook  
hun eigen vijanden als vogels, 

spitsmuizen en kevers te vlug af zijn. 
 

Miljoenpoten zien eruit als kleine 
wormpjes. Bij gevaar rollen ze zich op 

en dan lijken ze op schelpjes. Ze 
hebben wel poten, maar die zijn bijna 

niet te zien. Ze hoeven ook niet zo  
hard te rennen want ze leven van 

 rottend plantaardig materiaal, 
schimmels en dode dieren.  

Ze voelen zich daarom prima 
thuis in een composthoop. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.wakkerdier.nl/
http://www.beleefdelentejunior.nl/
http://www.slhh.nl/
http://www.dooddoetleven.nl/

