
Tel.: 043 – 3219941 
        www.cnme.nl 

Druk met dieren zijn ze bij 
 

Boerderij Daalhoeve 
Romeinse baan 200 
6215 SK Maastricht (Daalhof)  
Tel.: 043 – 3474786 
www.daalhoeve.nl    
 

Kinderboerderij De Heeg 
Maastrichterweg 2b 
6228 XT Maastricht (De Heeg) 
Tel.: 043-7370009 / 06 – 25 44 89 68 
www.kinderboerderijdeheeg.nl  
 

Boerderij Oan Köbbes 
Maasvelderweg 1 
6229 XT Maastricht (Maasveld, Heugem) 
Tel.: 043 – 3568700 
 

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.facebook.com/KinderboerderijDeHeeg  
 

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

 

Dierenpark Maastricht. Gem. Maastricht 
 

Dierenambulance Limburg Zuid 
Francois de Veyestraat 9 
6221 AB Maastricht 
Tel.: 0900-4433224 (50 cpm) 
www.dazwl.nl  
 

Stichting Dier in Nood 
http://dierinnoodmaastricht.nl  
 

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

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

Dierenpolitie. Tel. 144 
www.144redeendier.nl 
 

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

 
 
  

Wanneer is het 
ergens nog drukker? 

 

Zondag 19 maart 2017 
Smikkeldag 

Kinderboerderij De Heeg 
 

Woensdag 5 april 2017 
Paasmandje maken 

Kinderboerderij Limmel 
 

Zondag 9 april en 11 juni 2017 
Ponymiddag Aanmelden verplicht 

Kinderboerderij De Heeg 
 

Woensdag 12 april 2017 
Kikkerdrilmiddag  

Limmel, Maasveld, Daalhof, Dwaze 
Herder, Dierenambulance 

 

Maandag 17 april 2017 
Paasactiviteit 

Kinderboerderij De Heeg 
 

Woensdag 26 april 2017 
Wat zijn lammetjes? 

Kinderboerderij Limmel 
 

Zondag 7 mei 2017 
Schaapsscheerfeest 

Kinderboerderij De Heeg 
 

Woensdag 10 mei 2017 
Nagelstudio 

Limmel, Maasveld, Daalhof, Dwaze 
Herder, Dierenambulance 

 

Woensdag 10 mei 2017 
Bloemenschilderij voor Moederdag 

Kinderboerderij Limmel 
 

Zondag 28 mei 2017 
Familiedag bij Waterburcht 

Domein Pietersheim 
 

Woensdag 31 mei 2017 
Wonen hier alleen boerderijdieren? 

Kinderboerderij Limmel 
 

Woensdag 7 juni 2017 
Versiering maken voor Vaderdag 

Kinderboerderij Limmel 
 

Zondag 11 juni 2017 
Boerderijfeest 

Boerderij Oan Köbbes 
 

Woensdag 14 juni 2017 
Nederlandse slootjesdagen 

Ontdek de Kanjel en de vijver. 
Kinderboerderij Limmel 

 
 
 

http://www.daalhoeve.nl/
http://www.kinderboerderijdeheeg.nl/
http://www.facebook.com/KinderboerderijDeHeeg
http://www.dazwl.nl/
http://dierinnoodmaastricht.nl/
http://www.144redeendier.nl/
http://www.animalsfaith.nl/


Huisdierverzekering 

 
Ook als huisdieren goed verzorgd worden, 

kunnen die ziek worden of een ongeluk 
krijgen. Bij sommige rassen komen  

erfelijke gebreken voor.  
 

Medische kosten kunnen   
behoorlijk oplopen en een  
verzekering kan dan handig  
zijn. Verschillende verze- 
keringen hebben een dieren- 
        verzekering in hun pakket.   
          Let goed op de kleine  
        lettertjes en uitsluitingen: 
        www.verzekerjehuisdier.nl 

 
Minder tuinvogels 

 

Bij de nationale tuintelling begin dit jaar 
bleek dat het aantal mezen in de 

stadstuinen een stuk lager lag dan in 2016. 
Dat komt waarschijnlijk doordat 2016 een 
slecht, koud en nat broedjaar is geweest. 
Daarnaast waren er deze winter heel veel 

beukennootjes te vinden in de bossen.  
Daar zijn mezen dol op en hadden onze tuin 

niet echt nodig. In de stad deden de 
koolmezen het toch wel heel goed. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De eerste 3 in de top 10 dit jaar: mus, 
koolmees en merel. Door het koude weer en 
de sneeuw in het voorjaar werden er in de 
tuinen ook spreeuwen geteld. Die leven 

eigenlijk het liefst bij grasland. 
www.tuinvogeltelling.nl 

 
 
 
 
 
www.tuinvogeltelling.nl  

   
 
 
 

Dierenambulance vangt egeltjes op 

 
De Dierenambulance in Maastricht heeft 
sinds kort een vergunning om verzwakte, 
zieke of gewonde egels op te vangen en 

weer uit te zetten in de natuur als ze weer 
gezond zijn. Wilde egels leven graag in 

tuinen en perken. Je kunt er een bakje water 
en kattenvoer neerzetten. Geen melk,  

daar worden ze ziek van. Meer informatie? 
www.egelbescherming.nl of  

www.zoogdiervereniging.nl/egel  of  
bel gewoon de Dierenambulance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wie spot de eerste koekoek 
 

Koekoeken ‘kraken’ nesten van andere 
vogels en leggen daar hun eigen ei in. Het 

koekoekskuiken wordt door de ‘pleegouders’ 
verzorgd en duwt de eigenlijke kleinere 

kinders het nest uit. 
 

Het aantal koekoeken gaat  
achteruit en daarom hebben  
SOVON Vogelonderzoek en  
Vogelbescherming Nederland  
dit jaar uitgeroepen tot het  
         Jaar van de Koekoek.  

Zij roepen iedereen op om waarnemingen  
en foto’s van koekoeken door te sturen. 

Vanaf begin april komen die weer terug uit 
Congo. De ontdekker van de eerste koekoek 
krijgt een prijs en de mooiste foto’s worden 

geplaatst in een eregalerij. 
https://waarneming.nl   

 Liever huisdier dan broer of zus? 
 

Volgens een onderzoek door de 
Universiteit van Cambridge hebben 
kinderen een betere relatie met hun 
huisdier dan met broertjes of zusjes.  

 
Ook wordt in een gezin  
met dieren minder ruzie  
gemaakt dan in een gezin  
zonder dieren en door de  
verzorging van huisdieren  
doen de kinderen het,  
       ook sociaal, heel goed.  

 
Meisjes hebben een sterkere 

 band met huisdieren dan jongens en 
huisdieren geven in het algemeen  

de kinderen een veilig gevoel. 
 

Een pad op (liefdes)pad 
 

Een aantal padden- en kikkersoorten 
leven afwisselend op het land en in het 
water. Er is een voorjaarstrek en een 

najaarstrek en dat heeft alles te maken 
met de voortplanting. In het voorjaar 

treken de dieren naar  het water om te 
paren. Bij padden en kikkers verlaten de 
vrouwtjes het water vaak meteen na het 
afzetten van de eieren terwijl mannetjes 
vaak nog lang blijven in de hoop dat er 

nog verlate vrouwtjes bij  
het water aankomen. 

 

Vrijwilligers in het hele  
land helpen de dieren  
veilig een weg over te  
steken. In 2016 is er  
 ongeveer 4.700 kilo (!)  
   aan padden, kikkers  
       en salamanders veilig overgezet! 
 www.padden.nu    

 
 

Een beertje kan de was doen 

 
Uit sporen en door de vondst van doodgereden 

dieren weten we dat er wasberen in Limburg 
voorkomen. Wasberen komen hier van nature 
niet voor en de in Nederland gevonden dieren 
zijn nakomelingen van uitgezette of ontsnapte 

dieren die voor de pels werden gehouden.  
 

De wasbeer komt  
oorspronkelijk uit Amerika.  
Hij dankt zijn naam aan het  
feit dat hij zijn voedsel dat hij  
langs de rivieren vindt, wast of  
week maakt. De wasbeer leeft in  
    zijn eentje, is een nachtdier  
      en houdt een winterslaap. 
         www.zoogdiervereniging.nl/wasbeer 
  

 
Een honingbij op drugsjacht 

 

Honingbijen kunnen zelfs het kleinste beetje 
geur ruiken. De universiteit van Wageningen 

doet onderzoek naar de training van  
honingbijen op de geur van hennep of XTC. 

 
De ‘proef’bijen worden ‘geleend’ van hun eigen 

volk. Door middel van het geven van suikerwater 
op een wattenstokje, terwijl de geur van hennep 

over ze heen wordt geblazen, leren ze ook te 
reageren als alleen die geur over  

ze wordt uitgeblazen.  
 

De onderzoekers lopen rond met de  
bijen in een gebied waar hennepteelt  
  of XTC-labs worden vermoed,  
waardoor die sneller opgespoord worden.     
     Na een paar uur vergeten de bijen  
        de geur en worden ze weer  
             teruggezet bij hun volk. 
https://resource.wur.nl/nl/wetenschap/show/Bijen-

gaan-op-hennepjacht.htm 

 
 
 
 

 

Wist je … dat er steeds meer vlees met een keurmerk (dierenbescherming 1, 2 of drie sterren) wordt verkocht? … dat Intratuin geen huisdieren als konijnen en cavia’s meer verkoopt? Er wordt 
verwezen naar opvangcentra … dat er bij de Dierenambulance in Maastricht altijd dieren zitten die een nieuw baasje zoeken? … dat het hart van een muis zo’n 600 keer minuut klopt? Ter 

vergelijking: dat van een mens klopt 60 tot 80 keer per minuut … dat vogels ook wel vreemdgaan? Vooral koolmezen houden er verschillende liefjes op na … dat een hondenbench af en toe wel 
heel gemakkelijk is om een jonge hond even ‘op te bergen’, maar dat die zeker niet gebruikt moet worden voor dagenlange opsluiting? … dat je, wanneer je een hond, kat of konijn met een chip 
aanschaft, die zelf nog moet registreren? www.chipjedier.nl  … dat het niet altijd eenvoudig is een dier terug te vinden met een buitenlandse chip? Kijk ook op www.europetnet.com …  dat naar 

schatting zo’n 30 miljoen zangvogeltjes ten prooi vallen aan huiskatten? … dat, als je wel vogeltjes, maar niet andermans kat in de tuin wil, een reuzen waterpistool uit de speelgoedwinkel 
uitkomst biedt: daar spuit je meters ver mee en daar houden katten niet zo van … dat de Dierenambulance altijd oude handdoeken en theedoeken kan gebruiken? … dat je eieren het beste in het 

doosje ongeveer 4 weken in de koelkast kunt bewaren? Zo drogen ze ook niet uit …dat gekookte eieren minder lang houdbaar zijn dan ongekookte eieren? … 

http://www.verzekerjehuisdier.nl/
http://www.tuinvogeltelling.nl/
http://www.tuinvogeltelling.nl/
http://www.egelbescherming.nl/
http://www.zoogdiervereniging.nl/egel
https://waarneming.nl/
http://www.padden.nu/
http://www.zoogdiervereniging.nl/wasbeer
https://resource.wur.nl/nl/wetenschap/show/Bijen-gaan-op-hennepjacht.htm
https://resource.wur.nl/nl/wetenschap/show/Bijen-gaan-op-hennepjacht.htm
http://www.chipjedier.nl/
http://www.europetnet.com/

