
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  
Ankerkade 158 B 
6222 NM Maastricht 
Tel.: 06 – 21 66 76 06 
 
 

 
 
  

Wanneer is het 
ergens nog drukker? 

 
Zondag 14 september 

Pasar Malam  
Kinderboerderij  De Heeg 

 
Zaterdagen 13 september, 4  en 18 

oktober en 15 november 
Gratis cursus 

 ‘Aan de slag voor stadsnatuur!’ 
Help de dieren in de natuur. 

www.cnme.nl 
Info + aanmelding: 
alblas@cnme.nl 

 
zaterdag 20 september 

Excursie 
Op zoek naar de Oehoe 
Info en aanmelding: zie  

activiteitenkalender www.cnme.nl 
 

1 oktober  
Opening tentoonstelling 

‘Dieren in de oorlog’ 
Natuurhistorisch Museum Maastricht 

 
Zaterdag 4 oktober 

www.dierenfilmfestival.nl/ 
Filmhuis Den Haag 

 
Zondag 5 oktober 

Appeldag 
Boerderij Daalhoeve 

 
Vrijdag 10 oktober 

Lezing over steenmarters 
Natuurhistorisch Museum 

 
Zaterdag 11 oktober 

Excursie 
Op zoek naar de Oehoe 
Info en aanmelding: zie  

activiteitenkalender www.cnme.nl 
 

12 oktober 
Zuurkooldag 

Boerderij Daalhoeve 
 

16 november 
Dieren in de winter 

Boerderij Daalhoeve 
 
 

 
 
 

 
 
 

Drukwerk gesponsord door 

Stichting Dier in Nood 

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


Bever blijft behoorlijk bezig 

 
Overal in en rondom de stad zie je ze: 

sporen van de bever. Soms, als je 
geluk hebt, zie je het dier in levende 

lijve. De dierenambulance zag er  
zelfs een onder een bankje  

langs de Maas zitten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langs de Jeker is geen  
boompje meer veilig en 

 langs het grindgat  in  
Heugem is een bever aan  

het grotere werk begonnen. 
 

Lokschapen om teken te vangen 
 

Een Wageningse onderzoeker wil 
lokschapen inzetten om teken weg te 

vangen in natuurgebieden. Op die 
manier kunnen schaapskuddes er  

voor zorgen dat het voor  
wandelaars leuk  
blijft in het bos. 

 

De schapen worden dan  
bespoten met een insecticide die  

de teken doodt. In tegenstelling tot 
mensen, krijgen  schapen niet de 

ziekte van Lyme. Het teek-vrij houden 
van wandelpaden zou ook een nieuwe 

bron van inkomsten kunnen  
zijn voor schaapskuddes. 

www.natuurbericht.nl 
 
 
 

 
  

Dieren in de Eerste Wereldoorlog 

 
Van 1 oktober 2014 t/m 4 januari 2015 

staat er een bijzondere tentoonstelling in 
het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. 

De tentoonstelling gaat over de 
aanwezigheid van dieren  

in de Eerste Wereldoorlog. 
 

Honden en paarden hielpen bij het vervoer 
van mensen en goederen. Postduiven  

bezorgden berichten d.m.v. een  
kokertje aan een poot.   

 
Andere dieren waren alleen maar lastig: in 
de loopgraven en op de slagvelden hadden 
de ratten een goed leven, er was voedsel  

in overvloed. Voor luizen en vlooien  
waren het gouden tijden. 

 
Speelgoed voor varkens 

 
Sinds 2001 zijn alle Europese 

varkenshouders verplicht hun dieren 
genoeg materiaal te geven om  ‘te 

onderzoeken en mee te spelen’. Nederland 
heeft extra eisen. Hier moet het speelgoed 

‘vervormbaar ’zijn en altijd beschikbaar. 
Nederland loopt in Europa voorop op het 

gebied van dierenwelzijn, mede onder  
druk van allerlei organisaties. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ook Duitsland is nu bezig met het  
ontwikkelen van een soort 

 ‘Beter Leven-keurmerk’. Hoe meer sterren, 
hoe beter het leven van het dier. 

http://beterleven.dierenbescherming.nl/ 
 
 

Meer lessen op  
Maastrichtse kinderboerderijen 

 
Boerderij Oan Köbbes bij Maasveld in 
Heugem en Boerderij De Grubbe bij 

Vijverdal in Scharn gaan meer CNME 
lessen voor het onderwijs  
uitvoeren. Dat betekent  

dat de Maastrichtse  
scholen vaker dichtbij  

terecht kunnen voor een  
kinderboerderijles.  

 
Er wordt gewerkt aan nog meer 

projecten op verschillende locaties.   
Zie ook www.cnme.nl/nmegids2 

 
Hond kan baasje herkennen op foto 

 
Onderzoek heeft uitgewezen dat 

honden hun baas kunnen herkennen op 
een foto. De onderzoekers lieten de 
honden ook een aantal foto’s zien  

die ondersteboven stonden.  
 

De honden bleken de foto’s die 
ondersteboven stonden net zo lang te 

bekijken als de foto’s die rechtop 
stonden. Wel keken ze – net als 
mensen – op de  rechtopstaande  

foto’s sterker naar het deel van het 
gezicht waar de ogen te vinden zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hondenpoep, ruim het op:  
dat scheelt een hele hoop! 

 
Een drol naast een prullenbak!  
Hoe moeilijk is het nou hele- 
maal om die drol op te ruimen? 

 
 
 
 
 
 

Op Kinderboerderij  
Pietersheim in  

Lanaken  hadden  
ze schoon genoeg  

van de hondenpoep  
en plaatsten een  

‘grote boodschap’ 
bij de ingang. 

 
 

Een virtueel dierenmuseum 
 

Bij het virtuele dierenmuseum hoef je geen 
kaartje te kopen, van de ene zaal naar de 

andere te lopen en er zijn geen openingstijden. 
Een tik op de (computer-)muis en je vindt een 

vracht aan informatie over onze  
relatie met dieren.  

Maatschappelijke discussies,   
communicatie met dieren, dierenberoepen en 

opleidingen, dieren in kunst, cultuur en muziek. 
Kortom, je kunt het zo gek niet bedenken  

of het staat op deze site. 
www.dierenmuseum.nl 

 

Wist je ….. dat vanaf 1 juli 2014 jonge papegaaien en parkieten niet meer te jong bij ouders weggehaald mogen worden om ze met de hand groot te brengen? Bij honden en katten was dat al 
langer geleden geregeld .... dat er in de eerste helft van 2014 30 % meer reclame gemaakt is voor plofkip en industrievarken? en  dat de plofkip het meest gehouden dier is in Nederland? Dit 
allemaal volgens de gegevens van www.wakkerdier.nl ….dat er nog steeds pups uit het Oostblok via Marktplaats te koop worden aangeboden? De meeste hondjes zijn of worden ziek en niet 
zelden gaan ze dood. Afgezien van het verdriet dat er bij komt kijken, zijn de dierenartskosten vaak erg hoog. Nooit een pup kopen als de ouders, in ieder geval de moeder, niet te zien zijn en 

‘google’ de naam van de  ‘Marktplaats fokker’, grote kans dat je bij een ‘broodfokker’ terecht komt ….. ….dat er een gratis roofdierenapp van Stichting Ark www.ark.eu  verkrijgbaar is bij Google 
Play Store en iTunes Appstore  om West-Europese roofdieren te kunnen herkennen?  …..  dat ‘Brooke Hospital’ een organisatie is die zich inzet voor het welzijn van lastdieren in 

ontwikkelingslanden? Doordat de paarden, ezeltjes en muildieren beter verzorgd worden, kunnen ze ook beter werk verrichten voor hun straatarme eigenaren. Zie ook  www.brooke.nl …. dat 
België m.i.v. 2014 het gebruik van wilde dieren in het circus verbiedt? Dat was al het geval in meer dan 130 Belgische gemeentes zie ook www.wildedierendetentuit.nl  ….   
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