
Druk met dieren zijn ze bij 

 
Educatieve 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 Nekummerweg 19 
6212 NK Maastricht 
Tel.: 043 – 3211733 
 
Afdeling Dierplagen & Natuurbehoud 
Gemeente Maastricht 
Fred Verseijden 
Tel.: 043 - 3505313 
 

Tel.: 043 - 3219941 
www.cnme.nl 

 
Wanneer is het  

ergens nog drukker? 

 
25 oktober 

Zuurkooldag  
Educatieve Boerderij Daalhoeve 

 
31 oktober  

Griezeltocht  
Educatieve Boerderij Daalhoeve 

 
31 oktober 
Halloween 

Kinderboerderij  
De Wieringenberg 

 
7 november  

Dag van het Snoeien 
Kinderboerderij  

De Wieringenberg 
 

2 december 
Sinterklaas 

Educatieve Boerderij Daalhoeve 
 

13 december 
Sfeermiddag 

Educatieve Boerderij Daalhoeve 
 

13 december 
Kerstwandeling vanaf de  

kinderboerderij Pietersheim 
tussen 14.00 en 16.30 u. 

Reserveren vanaf 1 december. 
bij VVV-Lanaken 

Tel.: 00 32 89 72 24 67 
 

19 december 
Heel Maasveld in het  
teken van de Kerst. 

Drukwerk gesponsord door 
Stichting Dier in Nood 



 

 
De schapen staan er weer gekleurd op 

 
Het vrouwtjesschaap, de ooi wordt  in het najaar 
gedekt door het mannetjesschaap, de ram. In de 

dektijd heeft de ram een zgn. dektuig met een 
kleurblok om. Zo ziet de schapenhouder  
meteen wanneer een ooi er  "gekleurd"  

op staat  en dus gedekt is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu kan de vermoedelijke geboortedatum uitgere-
kend worden. De draagtijd is vijf maanden  

min vijf dagen. Er worden meestal  
twee lammetjes geboren. 

 
Stank voor dank 

 
In het najaar mekkeren de geiten de hele dag en 

kwispelen met hun staartje. De bok verspreidt  
in die tijd een behoorlijke stank. Die wordt 

veroorzaakt door een klier achter de  
horens en is bedoeld om de geiten  

het hoofd helemaal op  
hol te brengen. 

 
Schaap of geit? 

 
Een schaap heeft net onder het oog een klierholte 
en een geit heeft een omhoogstaand staartje en 

vaak een sik. Een schaap is meegaander en  
wat dommer in de omgang dan een geit.  

 
Een schaap blijft braaf in een kudde,  

een geit is ondeugend en gaat  
graag op onderzoek uit. 

 

 
Zwerfkatten, hoe zit dat nu? 

 
Het aantal zwerfkatten groeit gestaag.  
Hun aantal loopt in de tienduizenden. 

Meestal gaat het om 'ongewenste' 
huiskatten, die verwilderd zijn.  
Ze worden steeds schuwer en 

vermenigvuldigen zich enorm snel. 
Op zich kunnen de verwilderde  
katten zich wel goed redden,  

als ze maar geen jongen krijgen!  
Vooral krijsende katers, die  
overal tegen aan plassen  

bezorgen veel  
overlast. 

 
De dierenbescherming vangt groepen 

verwilderde katten, laat ze ‘helpen’  
en zet ze weer terug. Ze zijn te wild  
om als huisdier geplaatst te worden. 

 
Prijskaartje diervriendelijk vlees 

 
Het is bekend dat biologisch vlees en 

scharrelvlees duurder zijn dan het 
‘gewone’ vlees. Dat heeft te maken  

met de manier waarop de dieren  
op de boerderij gehouden  

worden en met wat ze  
te eten krijgen. 

 
 
 
 
 
 
 

Het  ‘Beter Leven’ kenmerk geeft met 
sterren het dierenwelzijn van boerderij- 

dieren aan. Dat varieert van 1 ster 
(scharrel) tot 3 sterren (biologisch).  
Minder vaak en minder vlees per  

keer eten kan natuurlijk ook.  

 
Niet al te veel borstelen bij verharing 

 
Meestal verharen honden tweemaal per 
jaar: in de lente en in de herfst. Omdat  
de meeste honden binnen wonen en  

het weer ook niet echt duidelijk is, kan  
het verharen ook vaker voorkomen.  
Soms verharen honden te veel door 

verkeerd voedsel of door slechte 
gezondheid. Door te veel borstelen  
kan er een vicieuze cirkel ontstaan:  

voor iedere uitgeborstelde  
gezonde haar komt een  

nieuwe in de plaats.  
 

Vitamine C: belangrijk voor cavia’s! 
 

Cavia’s kunnen zelf geen vitamine C aan-
maken, terwijl ze 12,5 mg per kilogram 

lichaamsgewicht per dag  nodig hebben. 
Sommige cavia’s eten vitamine C  
tabletten als een soort  snoepje.  

Speciaal caviavoer bevat  
ook vitamine C. 

 
Dierenwelzijn op kinderboerderijen 

 

Uit een onderzoek op 17 kinderboerderijen 
over heel Europa is gebleken dat het met 

het welzijn van dieren op kinder-
boerderijen in het algemeen  

goed is gesteld. 
 

De problemen die er waren hadden te 
maken met huisvesting (konijnen in 

eenzame opsluiting), het voeren door 
bezoekers (ziekte en afwijkend  

gedrag bij de dieren) en het  
contact tussen bezoekers en  

dieren (geen ontsnap- 
pingsmogelijkheid  
voor de dieren). 

 
 
 
 

 
Spinnen komen in de herfst  

graag naar binnen 
  

Er bestaan in Nederland meer  
dan 700 soorten spinnen. 

De in Nederland voorkomende  
soorten zijn niet gevaarlijk  

voor de mens. 
 

De huisspin is een van de  
bekendste Nederlandse "enge"  

spinnen. In de herfst zien we het 
mannetje regelmatig over de vloer 

rennen. Hij is dan op zoek naar een 
vrouwtje maar jaagt daarbij  

menigeen de stuipen op het lijf.  
Laat hem gewoon zijn gang  

gaan want na enkele minuten  
is hij weer verdwenen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kruisspin is ook een bekende 
verschijning. In de herfst is deze spin  
op zijn grootst en zit hij vaak voor de 

ramen waar veel insecten  
op het licht afkomen 

 
 Wist je …….dat je bij de dierenambulance terecht kunt voor ‘tweedehands’ konijnen en cavia’s? Net zoals het dierenasiel honden en katten opneemt en weer als huisdier probeert te plaatsen, neemt 

de Dierenambulance kleine huisdieren als konijnen en cavia’s op en probeert die weer te plaatsen……dat het dierenasiel en de dierenambulance altijd blij zijn met oude dekens, handdoeken etc.? 
…….dat er op de kinderboerderij in De Heeg een therapeutisch ezelproject bestaat?  De ezels worden ingezet bij programma’s voor mensen met een verstandelijke beperking, burn-out en  voor 
arbeidstraining.……....dat 80 % van alle diersoorten insecten zijn?........dat er hondenrassen zijn die niet of nauwelijks verharen? Dat zijn o.a. de poedel, de Portugese en Spaanse waterhond en de 
bouvier. Die moeten overigens wel regelmatig naar de Trimsalon om geplukt of geschoren te worden. Ook voor langharige honden is de trimsalon geen overbodige luxe ……dat het Dierenpark in het 
stadspark van Maastricht sinds kort ook Mergellandschapen heeft?....... dat de dierenambulance de laatste week van september 14 maal met dieren aanwezig is geweest bij o.a. zorg-instellingen, 
scholen en scoutings?.....dat de dierenambulance bij groepen van minimaal 25 mensen met (knuffel)dieren voor een uurtje op bezoek komt ? (€ 1,-- p.p.)....dat er in de Groene Week in september 
over de 100 mensen het blotevoetenpad op de Boerderij van Maasveld bezocht hebben? Ongeveer de helft van die mensen was daar nog nooit geweest en was heel enthousiast………. 
 


