
Tel.: 043 – 3219941 
        www.cnme.nl 

Druk met dieren zijn ze bij 
 

Boerderij Daalhoeve 
Romeinse baan 200 
6215 SK Maastricht (Daalhof)  
Tel.: 043 – 3474786 
www.daalhoeve.nl 
 

Kinderboerderij De Heeg 
Maastrichterweg 2b 
6228 XT Maastricht (De Heeg) 
Tel.: 043-7370009  
www.kinderboerderijdeheeg.com  
 

Boerderij Oan Köbbes 
Maasvelderweg 1 
6229 XT Maastricht (Maasveld, Heugem) 
Tel.: 06 – 22 55 34 86 
 

Activiteitenboerderij De Grubbe 
Vijverdalseweg 1 
6226 NB Maastricht (Vijverdal, Scharn) 
Tel.: 088 – 5069470 
 

Kinderboerderij Limmel 
Judeaweg 110a 
6222 BW Maastricht 
Tel.:  06 - 34 11 26 20 
www.kinderboerderij-limmel.nl  
 

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

 

Dierenpark Maastricht. Gem. Maastricht 
 

Dierenambulance Limburg Zuid 
Francois de Veyestraat 9 
6221 AB Maastricht 
Tel.: 0900-4433224 (50 cpm) 
www.dalz.nl  
 

Stichting Dier in Nood 
http://dierinnoodmaastricht.nl  
 

Medw. Fauna Beheer.Gem.Maastricht 
Fred Verseijden. Tel.: 043 - 3505313 
 

De Dwaze Herder 
Slakweg 5 
6228 NB Maastricht 
Tel.:043 - 4085762 
 

Dierenpolitie. Tel. 144 
www.144redeendier.nl 
 

Animal’s Faith  
Ankerkade 158 B 
6222 NM Maastricht 
Tel.:043-2043012  
www.animalsfaith.nl   

  
 
 

 
 
  

Wanneer is het 
ergens nog drukker? 

 

Zondag 17 september 2017 
Hondenwandeling 

Animal’s Faith 
 

Zondag 24 september 2017 
Pony middag 

Kinderboerderij De Heeg 
 

Zondag 1 oktober 2017 
Kinderboerderij De Heeg 

 
Dinsdag 4 oktober 2017 
Dierendag bij Caracola 

Samenwerkende dierenorganisaties 
 

Donderdag 5 oktober 2017 
Wat je moet weten als hondenbezitter 

Animal’s Faith 
 

Zondag 15 oktober 2017 
Smikkeldag 

Kinderboerderij De Heeg 
 

Donderdag 2 november 2017 
Lezing Trekken aan de lijn 

Animal’s Faith 
 

Donderdag 16 november 2017 
Lezing Uitvallen aan de lijn 

Animal’s Faith 
 

Zaterdag 28 oktober 2017 
Halloween 

Boerderij Daalhoeve 
 

Zondag 29 oktober 2017 
Halloween 

Kinderboerderij De Heeg 
 

Zondag 19 november 2017 
Dieren in de winter 

Boerderij Daalhoeve 
 

Zondag 26 november 2017 
Sinterklaas 

Boerderij Daalhoeve 
 

Donderdag 30 november 2017 
Lezing Vuurwerkangst 

Animal’s Faith 
 

Za. 9 en zo.10 december  2017 
Kerstsfeerdagen 

Boerderij Daalhoeve 
 
 

http://www.daalhoeve.nl/
http://www.kinderboerderijdeheeg.com/
http://www.kinderboerderij-limmel.nl/
http://www.dalz.nl/
http://dierinnoodmaastricht.nl/
http://www.144redeendier.nl/
http://www.animalsfaith.nl/


Over het (niet) voeren van dieren  

 
De meeste kinderboerderijen verbieden het 
voeren van de dieren. Te vaak kregen de 

dieren ongeschikt, teveel of bedorven voer. 
Sommige kinderboerderijen verkopen  

wel zakjes geschikt voer voor een  
paar diersoorten. 

 
Een andere reden om het voeren door 

bezoekers te verbieden, is omdat de dieren 
er opdringerig van worden. Het maakt 

daarbij niet uit of het gras is (‘dat eten ze 
zelf toch ook?’) of iets anders. Paarden, 

pony’s en ezels kunnen er zó vervelend van 
worden dat ze zelfs gaan bijten. En wie is er 

op een kinderboerderij nu blij  
met een bijtende ezel of pony? 

 
Het voeren van eendjes in het  

stadspark is misschien leuk  
voor kinderen, maar de dieren  

krijgen zoveel brood (ongeschikt!)  
dat ze er ziek van worden en ook niet meer 

naar goed voer zoeken. Er komen veel te 
veel eenden die elkaar zelfs verdrinken. 

 

Dit was Marlous 
 

Dood door het eten van (giftige) klimop, 
gevoerd door bezoekers. De jonge bokjes 

maken het gelukkig prima en worden 
momenteel  getraind               om straks op 
de kinderboerderij                 van de Dwaze 
Herder af en toe  
een bokken- 
wagen                        
te  
trekken. 

   
 
 
  

Heeft de wolf iets te zoeken in Nederland? 

 
Regelmatig duiken berichten op dat er wolven 

gesignaleerd zijn in Nederland. Onderzoek 
heeft nu aangetoond dat er in Nederland plek 

zou zijn voor zo’n 10 – 20 roedels wolven.  
Een roedel bestaat meestal uit  
een volwassen reu, een  
volwassen teef en  
hun nakomelingen. 

 
Je hoeft niet bang  
te zijn om een  
wolf tegen te komen.  

Ze zijn erg schuw, net zoals vossen. Als je 
geluk hebt, kun je er een foto van maken. 
Verschillende natuurorganisaties werken 

samen om de terugkeer van de  
wolf soepel te laten verlopen.  

www.wolveninnederland.nl  

 
Geitenyoga 

 
Geitenyoga is komen overwaaien uit de 

Verenigde Staten naar Engeland en kan nu 
ook in Nederland op geitenbedrijven 

beoefend worden. De jonge geiten springen 
graag op de rug bij de cursisten en tijdens het 

knuffelen met de dieren komt bij de 
beoefenaars van yoga serotonine vrij,  
waar ze rustig en vrolijk van worden.  

Iets voor de Maastrichtse kinderboerderijen?

 
www.goatyoga.net  

 

Boerderij Oan Köbbes, een heel 
bijzondere kinderboerderij 

 
Boerderij Oan kôbbes is sinds 1985 een 
werkplek voor mensen met een verstan-

delijke beperking die binnen of buiten 
Maasveld wonen. Door de wet 

maatschappelijke ondersteuning 
“werken“ er nu steeds meer mensen 

van Maasveld, die meer zorg en 
ondersteuning nodig hebben. Voor deze 

groep is een extra ruimte gecreëerd 
waardoor ook zij worden betrokken bij 
de zorg voor de boerderijdieren en het 
tuingebeuren. Ze doen mee en ervaren 

het ritme van de seizoenen. 
 

     Het tuinpaviljoen is mogelijk gemaakt                   
door de opbrengst van de eerste 

‘Duck Race’. De boerderij wordt druk 
bezocht door mensen uit de buurt, er 

kan gepicknickt worden in de speeltuin 
en er is een beleeftuin met een 

eenvoudig blote voeten pad. De kantine 
is zaterdag en zondagmiddag open voor 
bezoekers. Het is de enige boerderij in 
Nederland met een schoolprogramma 
waar mensen met een verstandelijke 
beperking de leerkrachten zijn. Er zijn 
verder zelfdoe lessen voor scholen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom winkelen in de boerderijwinkel! 

  
 

  

Dieren aaien in het ziekenhuis 

 
Twee keer per maand verandert de 

kinderspeelkamer van afdeling B2 in een 
‘Beestenboel’, een initiatief van het Maastrichtse 

ziekenhuis en kinderboerderij De Heeg. De 
proef is in juli van start gegaan en na een half 

jaar wordt bekeken of het net zoals in  
Amsterdam, waar dit al 10 jaar  
gedaan wordt, een vast  
vervolg krijgt.  

 
Hygiëne is natuurlijk het  

belangrijkste aspect en alleen aaibare, rustige 
en ingeënte dieren mogen mee. Artsen en 

ouders moeten toestemming geven. De dieren 
laten de kinderen even vergeten dat ze ziek zijn. 

 

Een ‘nose job’ voor rashondjes 
 

Veel te veel rashondjes worden te ver 
doorgefokt omdat ze op een bepaald moment 

populair zijn. Een bron van inkomsten voor 
broodfokkers en niet alleen in het buitenland! 

 
 
 
 
 
 
 

Wie bij de aankoop van een rashond voor een 
dubbeltje op de eerste rij wil zitten, komt meestal 
later heel duur uit door ziekte- en herstelkosten 
bij de dierenarts. Zo kunnen sommige hondjes 

door hun veel te korte neus niet goed 
ademhalen en moeten geopereerd worden om 
dit te verhelpen. Niet altijd zijn rashonden de 
beste keuze, maar je weet dan wel iets over 

kenmerken en gedrag. Bij kruisingen, 
‘vuilnisbakkenrassen’, weet je dat niet, maar  

die zijn vaak wel sterk en gezond. 
www.rashondenwijzer.nl/top-10-zieke-hondenrassen  
 

 

  
 

 

Wist je … dat wetenschappers er zo goed als zeker van zijn dat dieren humor hebben? Het gaat dan om ratten, honden, dolfijnen en apen. Zij zouden elkaar zelfs voor de gek kunnen houden … 
… dat bij de kanaries alleen het mannetje kan zingen? Dat doet-ie om indruk te maken op vrouwtjes. … dat kanariemannetjes ook zingen als ze samen met andere kanaries in een volière zitten? 
… dat kippen geen eieren leggen als ze in de rui zijn? Dan hebben ze namelijk alle energie nodig om nieuwe veren te krijgen … dat je het water in een aquarium niet in één keer mag verversen? 
Zo blijft het water in evenwicht … dat de Sophia Vereeniging de handel in huisdieren in dierenwinkels, tuincentra en op internet wil verbieden? De vereniging is een petitie gestart om het op de 
politieke agenda te krijgen www.sophia-vereeniging.nl … dat paarden en pony’s flinke drinkers zijn? Ze hebben zo’n 20 – 40 liter water per dag nodig … dat een hamster soms zijn wangzakken 

vol lucht blaast? Zo lijkt hij groter en kan hij vijanden afschrikken …. dat kippen zich met zand wassen? …. dat de Wallaby een kleine kangoeroe is? …. dat een konijn ’s morgens zijn eigen 
keuteltjes op eet? Daar zitten voedingsstoffen in die het konijn nodig heeft …. dat je in de herfst weer heel veel Kraanvogels kunt zien die terug gaan naar warme landen? www.kraanvogels.net  

 

http://www.wolveninnederland.nl/
http://www.goatyoga.net/
http://www.rashondenwijzer.nl/top-10-zieke-hondenrassen
http://www.sophia-vereeniging.nl/
http://www.kraanvogels.net/

