
Tel.: 043 - 3219941 
www.cnme.nl 

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.: 043-7370009 / 06 – 25 44 89 68 
 

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.:  06 - 34 11 26 20 
 

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

 

Dierenpark Maastricht 
 

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 
 
Animal’s Faith  
Ankerkade 158 B 
6222 NM Maastricht 
Tel.:043-2043012  
 

 
 
 
  

 

Wanneer is het 
ergens nog drukker? 

 
Woensdag 23 maart 

Kikkerdrilactie op verschillende locaties 
www.cnme.nl  

 
Zaterdag 26 maart 

Paasactiviteiten voor jong en oud 
Kinderboerderij De Heeg 

 
Woensdag 6 april 

Nagelstudio op verschillende locaties 
www.cnme.nl  

 
Zondag 8 mei  

www.duckracemaastricht.nl  
 

Zondag 8 mei 
Schaapscheren 

www.daalhoeve.nl 
 

Zaterdag 14 mei 
Benefiet voor www.animalsfaith.nl  

 
Zondag 22 mei 

Familiedag bij de Waterburcht 
Pietersheim Lanaken 

www.lanaken.be/domeinpietersheim   
 

Zondag 22 mei  
Plantjesdag 

www.daalhoeve.nl 
 

28 en 29 mei. 
Nationaal kinderboerderijweekend 
www.kinderboerderijenweekend.nl  

 
Zondag 5 juni  

Lente op de boerderij 
www.daalhoeve.nl 

 
Zondag 12 juni  
Boerderijfeest 

Boerderij Oan Köbbes 
 

Zondag 19 juni 
Open dag Kinderboerderij Limmel 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Drukwerk gesponsord door 

Stichting Dier in Nood 

mailto:dierinnoodmaastricht@gmail.com
http://www.cnme.nl/
http://www.cnme.nl/
http://www.duckracemaastricht.nl/
http://www.daalhoeve.nl/
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Ziekenhuis opent huisdierenhoekje 
 

Het Amalia kinderziekenhuis 
 in Nijmegen heeft geluisterd  
naar het verzoek van de  
KinderAdviesRaad en een  
heus dierenknuffelhuis  
vlak buiten het zieken- 
huis ingericht.  
 

       Kinderen die langer  
in het ziekenhuis moeten blijven, missen 
hun huisdier erg. De knuffelhoek is alleen 

bedoeld voor de eigen huisdieren die na de 
bezoektijd weer naar huis gaan. De dokter 

moet het wel goedvinden. Er zijn ook 
kinderboerderijen die met kinderboerderij-
dieren naar een ziekenhuis gaan, (AMC in 

A’dam http://tinyurl.com/zldv6xs ).  
Dat mag lang niet overal. 

 

Mergelmier in Maastricht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Mergelmier  
is een zeer zeld- 
zame soort in  
Zuid-Limburg. Tot nu toe  
kwam die alleen voor op de Bemelerberg. 

 

De Mergelmier leeft op typisch kalkgrasland. 
Nu is hij ook gevonden op de Sint Pieters-
berg. Waarschijnlijk heeft het maaien en  
begrazen van het gebied succes gehad. 

Steeds meer soorten vinden hun weg  
naar de Sint Pietersberg! 

www.naturetoday.com 

 
  
 
 
 

Spieken mag 
 

Wij mensen, doen niets liever dan keer  
op keer het wiel uitvinden, lijkt het vaak. 
Veel technieken zijn al lang in de natuur 
gebruikt, zoals het vliegen door vogels, 

camouflage door kameleons, het klittenband 
door de Klis en de uitvinder van de neus 

van een hogesnelheidstrein in Japan werd 
geïnspireerd door de snavel van de 

IJsvogel. De trein kan daardoor snel en 
geluidloos door een tunnel flitsen. 

 

In het Natuurhistorisch  
Museum in Maastricht staat  

tot en met mei 2016 de  
tentoonstelling ‘Spieken’  

over de vele toepassingen  
van technieken gebaseerd  

op ontwerpen uit de natuur. 
http://nhmmaastricht.nl/exposities/spieken.html  

 

Kijk ook op www.denatuuralsuitvinder.nl, 
waar je o.a. het boek ‘De natuur als 

uitvinder’ kunt bestellen. 
 

Lenteperikelen in de stadsnatuur 
 

Jonge vogels uit open nesten (merels, 
duiven) vliegen vaak te vroeg uit en leren 

stapsgewijs vliegen. Meestal zijn de ouders 
in de buurt, maar durven niet bij de jongen 
te komen als jij er bij blijft staan. Hetzelfde 
geldt voor de jongen van zwerfkatten. De 

moeder komt er op af en neemt het  
jong mee, maar niet als jij er bij  
blijft staan. Met rust laten dus. 

 

Bij twijfel: bel een van de adressen  
achterop deze folder. Op www.cnme.nl  

vind je de folder ‘Lenteperikelen in  
de Stadsnatuur’ bij downloads  

(dieren, planten, tuinen)  
voor meer info. 

 

Crossen met je hond 
 

Canicross werd al in de jaren 1900 
beoefend in Canada. Ook als er geen 

sneeuw lag worden de honden door hun 
‘musher’ getraind. Het woord canicross 

is een samenvoeging van twee 
woorden: het Latijnse Canis, (hond) en 
cross, van "Cross country", veldlopen 

dus. Er worden ook wedstrijden 
gehouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De baas draagt een heupgordel om zijn 
middel en is verbonden met het tuigje 
van de hond via een elastische band 

(ook wel rekker genoemd). Ze moeten 
beiden wel een goede conditie hebben 

en de hond moet een paar commando’s 
kennen als links, rechts en vooral ‘stop!’  

www.canicrossnederland.nl   
 

Heldhaftige hond  

 
Militair Andrew Brown en hond Rocky 
raakten gewond door een bermbom in 
Afghanistan. Ze werden geopereerd 

in hetzelfde ziekenhuis en  
maken het inmiddels ook 

alle twee weer goed 
 

Beiden kregen een  
belangrijke militaire  
onderscheiding  
voor militairen die  
gewond raken  
op missie. 
 
.   

               Grutto wint vogelverkiezing 
 

De meeste landen hebben  
een vogel als nationaal  

symbool. Nederland had tot  
nu toe geen nationale vogel,  

reden voor Vroege Vogels 
 en Vogelbescherming Nederland  
om een verkiezing te organiseren.  
Het werd de Grutto. Deze weide- 

vogel voelt zich vooral in de polder thuis en het 
verenkleed is oranje. Een echte ‘Hollander’ dus. 

 

Nergens op de wereld zie je zo veel Grutto’s als 
in Nederland. Zelfs in Amsterdam broeden er 
meer dan in heel Groot-Brittannië en Frankrijk 

samen. Toch worden het er steeds minder.  
Een Grutto houdt van gras met veel bloemen, 

dikke wormen en veel insecten. Zulke 
weilanden zijn er bijna niet meer in Nederland. 
Een boer moet namelijk zo goedkoop mogelijk 

produceren om het hoofd boven water te 
houden: op die weilanden groeit maar één soort 
gras. De Grutto is een trekvogel. In de winter zit 

hij in West-Afrikaanse landen zoals Senegal. 
www.vogelbescherming.nl  

 

Paard ziet verschil in foto’s  
van boze en vrolijke mensen 

 

Wetenschappers van de universiteit  
van Sussex lieten 28 paarden foto’s van 

menselijk gezichten zien. Soms keken de 
mensen op de foto boos, soms vrolijk. De 

paarden bekeken de boze gezichten met hun 
linker oog. Die informatie wordt door de 

rechterhersenhelft verwerkt, waar ook andere 
negatieve waarnemingen worden verwerkt. 

Paarden reageren meer op negatieve beelden 
dan op positieve beelden omdat ze als 

vluchtdier ook snel moeten reageren. Ook  
ging de hartslag omhoog bij het zien van  

een ‘onaardige’ foto. 
 

 
Wist je ….. dat er hoe langer hoe meer kinderboerderijen in Nederland zijn die huisdieren ‘leasen’, zodat mensen kunnen ervaren of een huisdier leuk is en wat er zoal bij komt kijken? …. dat de 

Dierenambulance in Maastricht ook dode dieren ophaalt? … en dat een kadaver ook wel een ‘kreng’ genoemd wordt?….. dat het woord ‘pikorde’ uit de kippenwereld komt? Daar heerst een 
strenge rangorde: de kip die hoger in rang staat dan de anderen pikt met haar snavel op de kip die toch vindt dat ze wat beter is.…. dat een lapjeskat meestal een vrouwtje is en een rode kat 

meestal een mannetje? ….. dat verliefde zebravinkkoppeltjes meer jongen krijgen dan zebravinkenkoppeltjes die door mensen uitgehuwelijkt zijn? ……dat vogels met hun maag kauwen? Vogels 
hebben geen tanden en slikken zaden gewoon door. In de maag zitten kiezeltjes die de vogel zelf heeft ingeslikt en die malen het graan …. dat de verschillende plekken waar met dieren wordt 

gewerkt altijd enthousiaste vrijwilligers zoeken die iets met dieren (en met mensen!) hebben? Dat kan variëren van samen met kinderen dieren verzorgen, helpen bij lessen en andere 
activiteiten….. dat de kinderboerderij in Limmel nu ook het officiële Keurmerk Zoönose heeft? Een zoönose is een ziekte die van dieren op mensen kan overgaan. Daarom is het belangrijk dat 

kinderboerderijdieren goed verzorgd worden en gezond zijn zoals bijvoorbeeld op de kinderboerderijen in Maastricht (en Lanaken) ….. 
 

 

http://tinyurl.com/zldv6xs
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