
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 18 september 

Oogstfeest 
Natuurtuinen Jekerdal 

 
Woensdag 21 september 

Boerderij Daalhoeve 
Spinnetjes maken 

Aanmelden verplicht 
 

Zondag 25 september 
Appeldag 

Boerderij Daalhoeve 
 

Zondag 2 oktober  
Dierendag 

Boerderij Daalhoeve 
 

Dinsdag 4 oktober 
Dierendag 

Dierenambulance 
 

Zondag 23 oktober 
Zuurkooldag 

Boerderij Daalhoeve 
 

Zaterdag 29 oktober 
Halloween 

Kinderboerderderij  
De Wieringenberg 

 
Zaterdag 5 november 

Griezeltocht 
Boerderij Daalhoeve 

 
Woensdag 16 november 

Knutselen met natuurlijke materialen 
Boerderij Daalhoeve 

 
Woensdag 30 november 

Sinterklaas 
Boerderij Daalhoeve 

 
 
  

 
 

Drukwerk gesponsord door 
Stichting Dier in Nood 

 



 
 

 

Veel steun voor het CNME!!! 

 
Het zijn spannende tijden voor het CNME, 

maar gelukkig krijgen we wel van alle kanten 
steun. De Sophia-vereeniging (www.sophia-

vereeniging.nl ) bijvoorbeeld plaatste een 
groot artikel in het Zondagsnieuws met de 

oproep het CNME te steunen. Op de CNME 
website zijn ook de talloze reacties te lezen 

die vanaf  8 juni geplaatst werden. Het CNME 
is nu wel heel bekend bij iedereen. 

. 
De bezuinigingen zijn nog steeds niet van de 

baan. Het blijft belangrijk dat we laten zien 
wat we allemaal doen en daarbij  

hebben we alle steun hard nodig!!! 
Ga naar www.cnme.nl  
en plaats een reactie! 

 
Hoe meer tegels, hoe minder egels 

. 
Egels worden hoe langer hoe zeldzamer.  

Het is leuk om een egel in je tuin te  
hebben, maar dan moeten  
ze ook je tuin in kunnen.  

 
Een klein gat in de schutting is al genoeg  
en als je af en toe een bakje kattenvoer 

(absoluut geen melk, daar krijgen  
egels diarree van!) neerzet, komt de  

egel zeker terug naar je tuin. 
 

Veel groen trekt ook ander ‘egelvoer’ aan 
zoals kevers, wormen en slakken. Als er toch 
te veel slakken in  
de tuin zijn, dan in  
ieder geval  
milieu-vriendelijke 
slakkenbestrijders  
gebruiken anders  
gaan de  
egels ook  
dood. 
 

Zwemmen met je hond 

 
De buitenbaden zijn inmiddels 

gesloten en  de chemicaliën zijn uit 
het water gehaald. Voordat het 

zwemwater definitief uit de baden 
wordt verwijderd, mogen baasjes en 

honden zich uitleven. 
Op woensdag 4 oktober in De 

Dousberg in Maastricht  17.00 – 
19.30 u. en op 4 oktober in Mosaqua 

in Gulpen 12.00 – 1800 u. 
 

De toegang is voor iedereen gratis. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Zijn er huisdieren thuis? 
 

Stel: er breekt brand uit, er wordt 
ingebroken of je bent  
betrokken bij een  
ongeluk. Zelf kun  
je rekenen op  
hulpdiensten,  
maar huisdieren  
worden vaak  
vergeten. 

Met een sticker kun je brandweer, 
politie en ambulance waarschuwen 

dat er thuishuisdieren aanwezig. 
Plak de sticker duidelijk  

zichtbaar op de voordeur.  
 

De sticker is verkrijgbaar bij de 
dierenambulance. 

 

. 
 
. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Hoe kom je aan een huisdier? 

 
Als je eerst goed hebt nagedacht of je 
wel een huisdier kunt en wil houden, is 

de volgende stap: waar haal je zo’n 
dier vandaan? Op internet vind je 

fokverenigingen van allerlei 
diersoorten. Daar kun je ook  
navragen of een bepaalde  

fokker betrouwbaar is. 
 
Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog het 
asiel en de dierenambulance die graag 

dieren willen plaatsen bij een goede 
baas. Daar krijg je ook informatie over 

de dieren en advies of een  
bepaald dier wel  

bij je past. 
 

Geen exoot in de sloot 

 

Ieder jaar krijgen veel tuinen en vijvers 

een opknapbeurt. Dat betekent vaak 

dat vijverbezitters hun overtollige 

vijverplanten in stadsvijvers, beken en 

rivieren in of langs het water achter 

laten. Vaak zitten daar uitheemse 

planten bij die zich razendsnel 

verspreiden en zorgen voor overlast. 

Heb je overtollige vijverplanten?  

Gooi ze in de GFT-bak. 

 

Niet alleen planten worden in de sloot 

of in een stadsvijver gemikt. Ook 

waterschildpadden en andere reptielen 

worden in de natuur losgelaten, als de 

baas er geen zin meer in heeft. 

 

Er wordt nu bekeken of het chippen 

van reptielen verplicht gesteld kan 

worden. Dan kunnen in ieder geval 

veel eigenaren teruggevonden worden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wist je…dat je er hoe langer hoe meer dierenwinkels geen dieren meer verkopen? Je kunt er alleen de dierbenodigdheden zoals voer en spullen kopen. Die dierenwinkels hebben vaak wel een 
lijst van adressen waar je voor dieren terecht kunt……dat Maastricht pas geleden ‘Bijenhoofdstad’ van Europa is genoemd? Een heel bekende deskundige op bijeengebied heeft namelijk ontdekt 
dat er veel bijna uitgestorven bijensoorten in de Natuurtuinen Jekerdal leven.  Naast de bijenstal voor honingbijen vind je in de Natuurtuinen ook een kleine diertjes hotel, waar ook solitaire bijen 

wonen…….. heel mooi insectenhotelletjes kunt bouwen van aardewerken bloempotten? Opvullen met stro, ondersteboven ophangen en klaar is het huis voor oorwormen.  Ze eten graag bladluis 
……dat vliegmaatschappij Cathay Pacific weigert honden met een platte snuit te vervoeren? Veel dieren sterven tijdens de vlucht omdat ze niet gewoon kunnen ademhalen….……dat je ouders 

voor 5 EURO een braakbalpakket kunnen bestellen bij www.wildzoekers.nl . Je krijgt er ook een pincet, een loepje en een zoekkaart bij………dat je in het najaar al nestkastjes op moet hangen als 
je in het volgende voorjaar broedende koolmeesjes en pimpelmeesjes in de tuin wilt? Ze slapen daar namelijk in de winter al in……dat er wel 16 soorten vleermuizen in Nederland zijn? Met een 

zogenaamde ‘bat-detector’ kun je de geluiden horen die ze maken. Hou de activiteitenkalender van het CNME in de gaten. Soms is er een vleermuizenexcursie….. 
 
 
 

Dieren mishandelen voor de kick? 
Dan heb je toch wel een grote tik!  

 
Er kan bij dierenmishandeling van alles 
aan de hand zijn, vooral op psychisch 
gebied bij de mensen die dat doen. 

Volgens een recent onderzoek is er een 
duidelijk verband tussen het geweld     

 tegen dieren en geweld thuis.  
                Sterker nog: een ander                                                                              

   onderzoek heeft uitgewezen  
 dat de meeste serie-

 moordenaars in hun vroege  
 jeugd voor de lol stiekem 

dieren mishandeld hebben. 
 

Dierenartsen weten dat en kunnen bij 
verdenking van dierenmishandeling 

tijdig de politie of andere  
hulpverleners inschakelen.  

 
Hoe dan ook: we zullen met zijn allen 

goed moeten blijven letten op  
ziek gedrag bij mensen.  

 
Wilde dierentuin op de 

kinderboerderij in Daalhof 

 
Iedereen wil wel graag vlinders, vogels, 

egels en eekhoorntjes in de tuin.  
         Dat  lukt niet erg als de  tuin 

  bestraat is en er geen  
  struiken en planten 

 groeien. 
 

 Op de kinderboerderij in 
 Daalhof is een ‘wilde 

dierentuin’ aangelegd waar je op je 
gemak kunt kijken wie er allemaal komt  
wonen en eten. Wil je nog meer ideeën 

hoe je de eigen tuin diervriendelijk  
kunt maken?  Kijk op www.vivara.nl 

 

http://www.sophia-vereeniging.nl/
http://www.sophia-vereeniging.nl/
http://www.cnme.nl/
http://www.wildzoekers.nl/
http://www.vivara.nl/

