
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.: 043 - 3621937 / 06-34 11 26 20 
 

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

 

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 
 
Animal’s Faith  
Akerkade 158 B 
6222 NM Maastricht 
Tel.: 06 – 21 66 76 06 
 
 

  

 
Wanneer is het 

ergens nog drukker? 
 

Zondagmiddag 22 juni 
Boerderijfeest 

Boerderij Oan Köbbes 
 

Zondagmiddag 22 juni 
Preuve in Daalhof 

Boerderij Daalhoeve 
 

1-3 augustus 
Landelijk Dagvlinderweekend 

 
Zondagochtend 3 augustus 

Op pad met de herder 
Amby, Maastricht 

www.cnme.nl  
 

Vrijdag 29 augustus 
Informatieavond jeugdcursus vissen 

http://www.visstandverbetering-maas.nl/ 
 

Zondagochtend 31 augustus 
Op pad met de herder 

Hoge Fronten, Maastricht 
www.cnme.nl 

 
Woensdagmiddag 10 september 

Beverexcursie 
Jekerdal, Maastricht 

www.cnme.nl 
 

Zaterdag 4 oktober 
Dierendag 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukwerk gesponsord door 

Stichting Dier in Nood 

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


   
 

Standbeelden voor beroemde honden 

 
Greyfriars Bobby is het verhaal van een  

terriër die vanaf 1858 veertien jaar lang het 
graf van zijn baas John Gray bewaakte. 

 
Klokslag een uur ’s middags ging hij iedere 
dag naar een koffiehuis, waar hij van de 
eigenaar te eten kreeg.  Een ambtenaar 
van de stad Edinburgh  
betaalde de hondenbelasting.  
 
Bobby mocht niet naast  
zijn baas begraven worden,  
maar wel zo dichtbij mogelijk  
en binnen de poort  
van de begraafplaats. 
 

Just Nuisance (lastpost) was een Duitse 
Dog op de marine basis in Simons Town, 
Zuid Afrika. Hij mocht los rondlopen en  

ging regelmatig met mariniers mee  
per trein naar Kaapstad en ging  

zelfstandig weer met  
de trein terug. 

 
Regelmatig werd hij door conducteurs  
uit de trein gezet, maar nam doodleuk weer 
de volgende trein. Toen de spoorwegen 
dreigde de hond  
af te zullen  
maken, nam de  
marine hem  
officieel in  
dienst en  
kreeg hij  
dus ook  
vrij reizen.  
 
Just Nuisance  
werd in 1944  
met militaire  
eer begraven. 
Er is ook een boek over hem geschreven. 
 
 

Vuilnisbakkie gezonder dan rashond 

 
Bij veel hondenrassen komen meer 
erfelijke aandoeningen voor dan bij 

kruisingen, ook wel bastaards of 
vuilnisbakkenras genoemd. Dat blijkt uit 

een onderzoek dat staatssecretaris 
Dijksma van Economische Zaken heeft 

laten uitvoeren door de  
Universiteit Utrecht 

 
Veel rassen hebben ernstige gebreken 
omdat hondenbezitters bepaalde 
kenmerken mooi vinden.  
Mopsneuzen, 
te schuin aflopende  
rug, uitpuilende  
ogen. etc. etc. 

 
 

Zolang de koper blijft kopen 
zal de fokker die het niet zo nauw 

neemt, geld ruiken en blijven fokken. 
 

Keurmerkenwijzer 

 
Er zijn zo veel verschillende  
keurmerken dat je soms  
door de bomen het bos  
niet meer ziet. 

 
     heeft een app ontworpen 

zodat je snel kunt zien waar een 
bepaald product (van bloemen, 

bouwmaterialen tot voeding) vandaan 
komt en wat de eventueel aanwezige 

keurmerken betekenen. Op die manier 
kun je zo veel mogelijk voorkomen dat 

je producten koopt die niet erg 
diervriendelijk zijn! 

 

www.milieucentraal.nl 

 

Onderwaterwolf in Nederland 

 
Een meerval is een inheemse vis die 

ongeveer 2 meter lang kan worden. Hij 
heeft een enorme bek, waar in één 
keer een kleine watervogel in kan 

verdwijnen. Het is een de  
grootste inheemse  

bedreigde zoetwaterroof- 
vissen die, volgens de 

Natuurbeschermingswet tot 
beschermde soort is verklaard. 

 
 De meerval komt van oudsher voor in 

de Donau-delta en waarschijnlijk  
heeft de vis via het in 1992  
geopende kanaal tussen  
de Rijn en de Donau de  

Rijn bereikt en is van  
daaruit stroomafwaarts 

 in Nederland terechtgekomen. 
Ondanks het feit dat de vis er 

gevaarlijk uitziet, hoeven  
zwemmers niet bang te zijn 

 

Konijn nog steeds meest  
gedumpte huisdier 

 

Er worden nog steeds konijnen 
verkocht die hun leven in solitaire 
opsluiting moeten slijten in plastic 

binnenkooien of te kleine  
hokken in de tuin of op balkon. 

 Konijnen willen niet alleen zijn en 
konijnen hebben erg veel ruimte nodig!  

 
Vakantieadres voor je konijnen? 

Dierenambulance en  
Boerderij Daalhoeve.  

 
 

 

 
 

‘Red de aarde’ wint verkiezing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Red de aarde’ heeft de verkiezing 
Nederlands Wereldverbeteraar van het Jaar 
en €1500,-gewonnen. Daarnaast gaan de 
oprichters, Tim en Ivi Huismans, 15 en 13 

jaar oud, met minister Lilianne Ploumen van 
ontwikkelingssamenwerking en  
buitenlandse handel in gesprek  

over hun bijenbeschermingsproject.   
 
 

Tim en Ivy mogen ook nog op reis naar 
Cambodja en zullen daar iedere dag 

meehelpen aan een ontwikkelingsproject. 
www.reddeaarde.org 

 
Partij van de Dieren in  
Europees Parlement 

 

De Partij van de Dieren  
heeft 1 zetel in het  
Europees Parlement  
veroverd. 
 
De partij houdt zich 
niet alleen bezig met 
dierenwelzijn, maar ook  
met duurzame  
ontwikkeling in de  
breedste zin van 
het woord. 

 
 
 
Wist je … dat je goed moet opletten of je hond kat of konijn het best wel eens te warm kan krijgen in de zomer? Zij hebben geen zweetklieren zoals wij en oververhitting kan zelfs dodelijk zijn. Kijk 

wat je kunt doen om dat te voorkomen bij verschillende huisdieren: www.licg.nl en zoek op ‘dier en warmte’.... dat je ook je hond, kat of konijn goed moet schoonhouden? Op een vieze vacht 
(vooral de achterkant) kunnen vliegen afkomen, die er eitjes leggen. Kijk op dezelfde website voor meer informatie….. dat een koe ongeveer 150 liter water per dag drinkt? ….dat je gewoon van 

‘uit net nest gevallen’ vogeltjes af moet blijven? In de meeste gevallen zijn de ouders in de buurt en wachten tot jij weg bent. Eerder durven ze er niet bij te komen om het te voeren. Meer info 

www.natuurbericht.nl  … dat er ook honden zijn die niet blaffen? De Basenji bijvoorbeeld. Dat is een jachthond uit Congo-Kinshasa. … dat jonge katjes met blauwe ogen geboren worden? …. dat 

een hondenpup minstens 18 uur per dag moet slapen? Dat heeft hij ook nodig omdat hij, net zoals een mensenbaby, alles moet verwerken wat hij heeft meegemaakt … dat Stichting AAP blij is 
met oude voetballen? De bal, met daarin wat lekker zachte doekjes, is de fijne slaapplek voor de kleine penseelaapjes en de chimpansee mannetjes spelen graag een potje voetbal. Ze gaan er 

niet zo zachtzinnig mee om, dus er zijn altijd ballen nodig: www.aap.nl/actueel/nieuws/dieren-van-stichting-aap-gek-op-voetballen.html ... 
….. 

http://www.milieucentraal.nl/
http://www.reddeaarde.org/
http://www.licg.nl/
http://www.natuurbericht.nl/
http://www.aap.nl/actueel/nieuws/dieren-van-stichting-aap-gek-op-voetballen.html

