
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? 

 
Zo 9 juni 

Boerderijfeest  
‘Het Wilde Westen’ 

Boerderij Oan Köbbes Maasveld 
 

Wo 12 juni 
T-shirt versieren 

Kinderboerderij De Heeg 
 

Zo 16 juni 
Preuve in Daalhoeve 

 
Wo 3 juli 

Bijenmiddag 
Natuurhistorisch Museum Maastricht 

 
Wo 10 juli 

Bloempotten versieren / Plantjes planten 
Kinderboerderij De Heeg 

 
Wo 10 juli 

Monstermiddag 
Natuurhistorisch Museum Maastricht 

 
Wo 17 en 24 juli 

Onderzoeksmiddag 
Natuurhistorisch Museum Maastricht 

 
Wo 31 juli 

Insectenhotel bouwen 
Natuurhistorisch Museum Maastricht 

 
Zo 4 aug. 
Vlinderdag 

Natuurtuinen Jekerdal 
 

Ma 12 augustus 
Start collecteweek Dierenambulance 

Er zijn nog collectanten nodig 
 

Bij de Natuurtuinen Jekerdal kun je 
terecht voor kindernatuurclubs voor 

verschillende leeftijden. 
Zie voor meer informatie  
de activiteitenkalender  

op www.cnme.nl 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Drukwerk gesponsord door 

Stichting Dier in Nood 

mailto:dierinnoodmaastricht@gmail.com
http://www.cnme.nl/


 
 

 

Amsterdam heeft een konijnenplaag 
 

Het zijn geen wilde konijnen die Amsterdam in 
komen, maar afgedankte huisdieren. Steeds 
vaker zetten mensen hun huisdier op  
straat. In heel Amsterdam wemelt  
het van de zwerfkonijnen;  
het zijn er honderden.  

 
Ook in Maastricht stijgt het  

aantal dumpdieren, met name konijnen. Er  
komt heel wat kijken bij het houden van  

konijnen en dat wordt je niet altijd  
verteld in een dierenwinkel of bij een 

tuincentrum (!). Daar speelt  
                    vooral een commercieel belang 

vinden veel dierenorganisaties.  
Een huisdier is geen 

geranium. Een konijn wil  
niet alleen zijn. Het is  

een groepsdier. 
 

http://www.konijneninjetuin.nl/ 
 

Veel mensen willen graag een jong (klein) 
konijntje, maar jonge konijntjes groeien erg 

snel. Het komt ook voor dat mensen twee jonge 
konijntjes bij de dierenwinkel gekocht hebben 
die naderhand twee mannetjes blijken te zijn. 

Als ze klein zijn, is dat namelijk moeilijk te zien. 
Mannetjes blijven met elkaar vechten. Castratie 

is dan een oplossing. Een mannetje en een  
vrouwtje vechten dan wel niet, maar  

krijgen natuurlijk wel jongen en  
waar laat je die allemaal? 

 
Voor ‘tweedehands’ konijnen kun je terecht  
bij de dierenambulance in Maastricht.  Als  

je op vakantie gaat kun je ze daar in  
pension brengen. Dat kan ook  

op de kinderboerderij  
in Daalhof. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Dierenambulance zoekt 
vrijwilligers met een rijbewijs 

 
De dierenambulance is dag en nacht 
in de weer met dieren. Zij vervoeren 

o.a. gezonde, zieke, gewonde en 
soms dode dieren. Dat kunnen alleen 

de mensen doen die  
een rijbewijs hebben  

en die natuurlijk  
veel van dieren 

 houden.  
 

Voor meer informatie: info@dazwl.nl of 
0900 – 4433224 (50 cpm). 

 
Red de aarde 

 

Tim & Ivi Huijsmans, 14 & 12 jaar, 
hebben een kleine organisatie  

opgericht, genaamd RED DE AARDE. 
Met deze organisatie willen zij zorgen 
voor een beter milieu, het behoud van 

de natuur en de dieren. Ze zijn 
bijvoorbeeld ook bezig met acties 

tegen de plofkip. Je kunt lid worden 
van hun organisatie: 

http://reddeaarde.blogspot.nl/ 
 
 
. 

Wilde kat trapt in cameraval 

 
In het Limburgse Heijenrath werd een dode 
kat gevonden die misschien wel een echte 
wilde kat was. Er wordt nu onderzoek naar 

gedaan. Ook zijn er foto’s gemaakt van 
wilde katten, die een stuk groter zijn dan 

onze huiskatten. Die foto’s worden 
gemaakt met zgn. ‘foto-vallen’, camera’s 

die bij beweging foto’s maken van een dier 
dat afkomt op de lucht van valeriaanolie op 

takken. In de takken zijn inkepingen 
gemaakt in de hoop dat er haren aan 
blijven hangen voor DNA-onderzoek. 

 
Wilde katten kwamen tot in de Romeinse 
tijd in Nederland voor. Kort daarna zijn ze 
waarschijnlijk verdwenen door ontbossing, 
klimaatsverandering en vervolging. Met de 
Romeinen kwam ook de gewone huiskat 

mee naar Nederland, waardoor beide 
soorten met elkaar verward werden. 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 

Zie ook www.natuurbericht.nl 
 

Vlooien, luizen, teken en ander gespuis 

 
Denk er aan dat de tijd van vlooien, teken 

en luizen er weer aankomt. Er zijn 
verschillende middeltjes in de handel om je 

huisdier te beschermen. Druppels in de 
nek, een vlooien- en tekenhalsband of 

poeder. Denk er aan dat je ook goed het 
huis moet stofzuigen anders is de  

overlast zo weer terug! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wist je… dat de Partij voor de Dieren een motie heeft ingediend voor meer groene schoolpleinen in Nederland? Veel schoolpleinen zijn saai en troosteloos. Groene schoolpleinen met bijvoorbeeld 
struiken, zand en water, zorgen voor meer beweging, variatie, uitdaging en avontuur voor kinderen. Het CNME geeft advies www.cnme.nl .....dat honden en katten met een platte snuit niet meer 

mee mogen met vliegtuigen van Brussels Airlines? Ze kunnen al niet goed ademhalen en in een vliegtuig kunnen ze zelfs stikken…..dat de dierenpolitie iedere zomer in actie moet komen om 
honden uit auto’s te bevrijden? Zelfs als de auto in de schaduw staat, de ramen op een kier staan en er een bakje water bij staat !!!!........  dat je op heel veel kinderboerderijen in Nederland kleine 

elektrische apparaten en batterijen kunt inleveren? ……dat je zeker niet iedere dag vlees moet eten om gezond te blijven? ……… dat je ook vleespakketten kunt kopen van dieren die in 
natuurgebieden hebben geleefd? Die hebben in ieder geval wel een natuurlijk leven gehad en je weet waar het vandaan komt. Meer info: www.freenature.nl ……dat de afdruk van een 

hondenneus net zo uniek is als de vingerafdruk van een mens?..... ….. dat een recent onderzoek door Dr. Nienke Endenburg van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht heeft uitgewezen dat 
mensen met huisdieren minder gebruik maken van gezondheidszorg? ….. 

 
 

Schoolgroepen op de  
kinderboerderij van Vijverdal 

 
Sinds kort kunnen groepen 1 en 2 van 
het basisonderwijs deelnemen aan het 
project ‘Rondje Boerderij De Grubbe). 
Het is een ontdekkingstocht langs de 

verschillende dieren van de boerderij. In 
kleine groepjes gaan de kinderen op 

pad met spannende tasjes, 
opdrachtplaten en handpoppen. Als de 

dieren gevonden zijn, mag er in de 
tasjes gekeken worden of er voer voor 

die dieren in zit.  Basisscholen  
kunnen inschrijven voor de les op: 

www.cnme.nl/nmegids2 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Waarom springen  
guppy’s uit het water? 

 
Onderzoekers denken dat kleine visjes 

als guppy’s uit het water springen  
omdat ze oorspronkelijk in kleine 

bergstroompjes leven en van  
stroompje tot stroompje  

springen om zich  
te verspreiden. 

 
De visjes zwemmen eerst langzaam 
achteruit, veranderen van richting en 

kiezen dan het luchtruim. 
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