
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 5 juni 

Dag van het Park 
Natuurtuinen Jekerdal 

 
Zondag 12 juni 
Boerderijfeest 

Boerderij Oan Köbbes 
Maasveld 

 

Zondag 19 juni 
Opening boerderijwinkel 

Boerderij Daalhoeve 
 

Zaterdag en zondag 25, 26 juni 
Tractorentreffen 

Kinderboerderij Pietersheim 
 

Zaterdag en zondag16, 17 juli 
Egyptian Horse Event. 

Kinderboerderij Pietersheim 
 

Zondag 17 juli 
Kriebelfeestje  

Natuurtuinen Jekerdal 
www.cnme.nl 

 

Vrijdag 19 augustus 
Boerderijpop 

Boerderij De Grubbe 
 

Zondag 21 augustus 
Draken & Slangen 

Natuurtuinen Jekerdal 
www.cnme.nl 

 

Zondag 28 augustus 
Rommelmarkt 

Boerderij Daalhoeve 
 

Zondag 25 september 
Appeldag 

Boerderij Daalhoeve 
 

Zondag 2 oktober 
Dierendag 

Boerderij Daalhoeve  
 
 
 
 
 

Drukwerk gesponsord door 
Stichting Dier in Nood 

 

http://www.cnme.nl/
http://www.cnme.nl/


 
 

 

Druk met Dieren Plaatjesboek 

 
Tijdens de Maastrichtse Dag van het Park op 
5 juni in het Jekerdalpark wordt het Druk met 
Dieren Plaatjesboek gelanceerd. Je kunt er 
mee op bezoek bij de kinderboerderijen, de 
dierenambulance, het dierenpark en het asiel. 

 
 Daar ga je op zoek naar de antwoorden op 
de vragen in het boekje. Per goed antwoord 

is één sticker te verdienen om in het plaatjes-
boek te plakken. De plakplaatjesactie  

loopt tot en met de week van  
  Dierendag op 4 oktober. 

. 
Waarom een  

plaatjesboek? 
 

Als stadskind kom je  
    steeds minder als vanzelf  

in aanraking met (boerderij-)dieren.  
Door strenge regels mag je niet zomaar even 
bij een boerderij binnenlopen en bovendien 

liggen boerderijen vaak ver weg. Toch kun je 
nog steeds ’de boer op’. Op een kinder-

boerderij, in het dierenpark, in het dierenasiel 
of bij de dierenambulance bijvoorbeeld.  

Daar leer je de dieren echt kennen.  
Aan ieder dier zit wel een luchtje,  

ieder dier voelt anders aan en  
ieder dier heeft iets bijzonders.  

 

Je merkt gewoon of ze het  
naar hun zin hebben. Dat haal je niet  

uit boeken, uit films of van internet en dat leer 
je niet op school. Daar moet je zelf bij zijn.  

 

Het plaatjesboek kost € 1,50 en is 
verkrijgbaar bij het CNME, de kinderboer-

derijen, de dierenambulance en het 
dierenasiel. Het plaatjesboek wordt  

financieel mede mogelijk gemaakt door 
stichting Dier in Nood Maastricht. 

 
 
 

Schaap of geit? 
 

Een paar verschillen: een schaap 
heeft een laaghangende staart, een 

geit een opstaand staartje. 
Een schaap heeft geen sik, een geit 

wel. De vorm van de horens bij 
schapenrammen is anders dan bij 
geitenbokken. Schapen hebben 

diepliggende klieren onder de ogen.  
 

Op de activiteitenboerderij van 
Vijverdal zie je Kameroen schapen. 

Het zijn kleine haarschaapjes.  
Zij hebben geen wol en daarom 

lijken ze erg veel op geiten.  
Deze schapen hoeven  

niet geschoren, ze  
verharen gewoon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een Angorageit is een geit die  weer 
verschrikkelijk veel op een schaap 

lijkt. Angorageiten worden 
geschoren en leveren heel  

zachte wol: mohair. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ‘Rotbeesten Top 50’ 

 
In de verkiezing van de ‘Rotbeesten 

Top 50’ die door het programma 
Vroege Vogels werd georganiseerd 

haalden insecten absoluut de meeste 
stemmen. Alleen de hond en de kat 
voorkomen dat de Top Tien geheel 
door insecten is ingenomen. Met de 

ziekteverspreider de teek aan kop. In 
totaal zijn in twee maanden 48.202 

stemmen uitgebracht. 
 

‘Rotbeesten Top 10’ met het aantal 
stemmen dat ze haalden: 

 
Teek 9457 
Steekmug  5858 
Daas  2491 
Wesp  2277 
Hond  1822 
Zilvervisje  1764 
Kat  1744 
Eikenprocessierups 1609 
Vlo 1534 
Hoofdluis 1473 

 

Konijnen en cavia’s te koop 
bij dierenambulance 

 
Laatst was in het nieuws dat veel 

mensen die een huisdier willen nemen, 
niet zo snel bij een asiel langs gaan 
voor een konijn of cavia. Maar al te 

vaak wordt in een dierenwinkel in een 
opwelling een huisdier gekocht.  

 
Heel veel van die dieren komen  

helaas als ’miskoopje’ bij de 
Dierenambulance terecht.  

Er mankeert niets  
aan en de dieren- 

ambulance zoekt er  
een nieuw tehuis voor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

Wist je……….…dat je in de zomer heel goed moet opletten dat ook bij konijnen en cavia’s vliegen eitjes kunnen leggen in een vuile vacht? Bij schapen gebeurt dat heel veel. De maden vreten 
zich dan in het vlees. Goed schoonhouden dus.…… dat je honden en katten regelmatig moet ontwormen en moet nakijken op vlooien?……. dat je op tijd moet zijn voor een vakantie adres voor je 

konijn of cavia? De kinderboerderij in Daalhof en de Dierenambulance hebben pensionmogelijkheden voor kleine huisdieren..….. dat je in Maastricht bij de dierenambulance terecht kunt om 
kadavers te brengen? Dat  is gratis, maar als je wil dat de dierenambulance een dood dier komt ophalen, dan betaal je daarvoor een ritprijs……..dat de eerste 125 van de 500 dierenpolitie 
agenten nog dit jaar aan de slag gaan?...........dat vanaf 1 oktober zwaardere straffen worden geëist tegen mensen die zich schuldig maken aan dierenmishandeling? ……….…dat 144 het  

alarmnummer voor dierenmishandeling wordt? ………dat je in Maastricht een flinke boete (100 Euro) kunt krijgen als je geen poepzakjes (of iets anders om poep op te ruimen) bij je hebt als je 
met de hond buiten loopt? Het is dus wel zo verstandig om altijd een paar extra zakjes bij je te hebben, want als je hond net gepoept heeft en jij geen zakje meer hebt, kun je dus mooi de klos 
zijn!............dat vooral mensen die helemaal niks met honden hebben het heel vervelend vinden als jouw hond op ze af loopt of rent? Dat kun je een hond trouwens heel makkelijk afleren…… 

 
 

Boerderijwinkel in Daalhof open 

  
Op 19 juni vindt de officiële opening  
van de boerderijwinkel van Boerderij 

Daalhoeve plaats. De winkel zal daarna 
vooralsnog op woensdag en zondag 

geopend zijn van 14.00 - 17.00 u. 
 

Bezoekers kunnen terecht voor 
ambachtelijke producten. Heel bijzonder 

is de verkoop van varkensvlees van  
de eigen Bonte Bentheimer 

scharrelvarkens. 
 

Hertjes en eendjes  
voeren is uit de tijd! 

 
In dierentuinen en op kinderboerderijen 
mogen de dieren al heel lang niet meer 

gevoerd worden door bezoekers. Dit  
omdat de dieren teveel en verkeerd 
voer krijgen. Daarnaast gaan ze er  

raar gedrag door vertonen. 
 

 Gek genoeg worden er in het dieren-
park in het stadspark nog steeds  

grote hoeveelheden voer en etens-
resten over het hek gekieperd  
en ook het ‘eendjes voeren’  

lijkt niet uit te roeien. 
 

Regelmatig zijn de dieren ziek, soms 
gaat er een dood door al dat eten.  

Het voer trekt ook ratten aan.  
 

Soms hoor je: ‘het is maar een klein 
stukje brood’, maar als al die 

(honderden) wandelaars ‘alleen  
maar een klein stukje’ geven!!!!!! 

 

Ook bij dierenparkjes kun je gewoon 
van dieren genieten zonder ze te 
voeren. Dan blijven ze gezond! 

 
 
 


