
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 – 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.: 0900-7009000 (10 cpm) 
 
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 11 december 

Sfeermiddag 
Boerderij Daalhoeve 

 
Woensdag 1 februari 
Vogels in de winter 

Boerderij Daalhoeve 
 

Zondag 25 maart 
Kaasactiviteit 

Boerderij Daalhoeve 
___________________ 

 
Bij de Natuurtuinen Jekerdal kun je 

terecht voor kindernatuurclubs 

voor verschillende leeftijden. 
Zie voor meer informatie de 

activiteitenkalender op www.cnme.nl  
  
 
 
 
 

 
 

Drukwerk gesponsord door 
Stichting Dier in Nood 

 

http://www.cnme.nl/


 
 

 

Kerstdagen gevaarlijk voor huisdieren? 
 

Kerststerren, azalea’s, maretak en hulst 
horen bij de kerst. Maar weinig mensen  

weten dat die planten behoorlijk  
giftig zijn. Ook de naalden  

van de spar en de den  
bevatten giftige stoffen.  

 
Chocola kan dodelijk zijn voor een hond,  

dus de chocolade kransjes moeten  
niet te laag in de  

kerstboom hangen. 
 

Daarnaast zijn er natuurlijk de nodige extra 
elektrische snoeren. Konijnen, cavia’s en 

jonge honden of katten knagen daar  
maar al te graag aan. Engelenhaar wordt 

gemaakt van glasvezel, ook niet gezond om 
op te eten en de scherven van ouderwetse  

kerstballen kunnen verwondingen 
veroorzaken aan bek en poten. 

 
Opletten dus, dan blijft het gezellig! 

 
Verkiezing Dom Bontje 2011 

. 
Eeuwenlang was bont een statussymbool. 

Toen mensen zagen hoe zeehondjes werden 
doodgeknuppeld en hoe nertsen en vossen   
         gehouden worden, was dat in  

 één klap afgelopen. 
 

  De bontindustrie doet er  
 nu alles aan om bont weer ‘in’  

te krijgen. Onder het motto ‘verantwoord bont’ 
probeert men het modebeeld te beïnvloeden. 
Blijft natuurlijk het feit dat de nertsen, vossen  
en chinchilla’s in de bontindustrie onder on-
natuurlijke omstandigheden gehouden wor-
den. Zie voor verkiezing ‘Dom Bontje 2011’: 

www.bontvoordieren.nl  

Vogels voeren in de winter 
 

In ruil voor vogelvoer krijg je iedere 
dag een spetterende show van  

gevederde artiesten. Denk er aan 
dat de kat er niet bij kan en haal ’s 

avonds het voer en water weg. 
Vogels eten en drinken niet meer als 

het donker is. Ratten en muizen 
willen ‘s nachts maar al te graag de 
resten oprui-men. Als je op een flat 
woont, moet je ook geen kruimels 
e.d. van het balkon af gooien. Dat 

voer komt in de struiken terecht waar 
vogels niet bij kunnen. Een 

feestmaal voor ratten en muizen. 
 

Meet your Match 
in asiel Maastricht 

 
Je kent het vast... 

liefde op het eerste 
gezicht! Je valt voor zijn 

mooie groene ogen of haar lieve 
snoetje. Voor haar sierlijke 

verschijning of zijn stoere postuur. 
Je bent ervan overtuigd dat je je 

maatje hebt gevonden en dat jullie 
samen lang en gelukkig leven. Maar 

is dit ook zo? Wat gebeurt er als 
blijkt dat jullie persoonlijkheden toch 
niet zo goed bij elkaar passen? De 

eerste indruk tussen mens en dier is 
vaak gebaseerd op het uiterlijk van 
het dier. Bij Dierenasiel Maastricht 
loopt tot maart 2012 de pilot Meet 

Your Match. Dit adoptieprogramma 
zorgt ervoor dat je de kat vindt die 

ook daadwerkelijk past bij jouw 
levensstijl. Zie voor  

meer informatie  
www.asielmaastricht.nl 
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Rashonden met een foutje 

 
Rashonden die in de mode zijn, 

hebben vaak pech. Omdat fokkers  
en keurmeesters bepaalde  

uiterlijke kenmerken  
heel mooi vinden, wordt  

daar speciaal op  
doorgefokt.  

 

Zo zijn daar bijvoorbeeld de  
te korte neuzen, waardoor de dieren 

niet goed adem kunnen halen 
(mopshonden, buldoggen),  

gammele achterpoten  
door heupdysplasie  

(Duitse Herders)  
en te kleine schedels  

(Cavalier King Charles Spaniels).  
 

Gelukkig is het een en ander goed  
in het nieuws gekomen, waardoor 

bepaalde fouten op tentoonstellingen  
waarschijnlijk in de toekomst niet meer 

toegelaten zullen worden. 
 

Animal cops 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Er is nog niet zoveel  

animo bij politieagenten  
om ‘animal cop’ te worden.  

Eerst dacht men dat de honden-
geleiders of de agenten bij de bereden 
politie daar wel interesse in hadden, 
omdat die toch al ‘iets met dieren’ 

hebben. Nu is gebleken dat het een 
fulltime job betreft, waardoor ze niet 
meer als hondengeleider of bij de 

bereden politie kunnen blijven werken, 
hebben veel agenten zich uit de 

procedure teruggetrokken. Daarnaast 
zijn veel politieagenten ook niet blij  

met de benaming ‘cavia-politie’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist je…dat dieren een eigen klok hebben? Je kunt er je eigen horloge op gelijk zetten. Wie een hond of kat heeft herkent dat  wel: etenstijd is etenstijd en er wordt net zolang gedramd totdat de 
voerbak gevuld wordt…………dat dit jaar de landelijke campagne  ‘Alle kinderboerderijen duurzaam’ gestart is met als doel om van alle kinderboerderijen duurzame plekken te maken. Omdat 
kinderboerderijen zulke druk bezochte plekken zijn, zijn dat ook de ideale plaatsen om te laten zien wat er ook thuis zoal mogelijk is. Zie ook www.allekinderboerderijenduurzaam.nl. …dat een kat 
niet alleen spint als hij tevreden is? Katten spinnen ook als ze zich angstig of bedreigd voelen.……..dat sommige katten een soort hoge miauw in het spinnen verwerken waardoor het meer 
dringend overkomt?  Op die manier krijgen katten veel sneller dingen gedaan….……dat alle pasgeboren honden vanaf het voorjaar van 2012 een chip moeten krijgen? Per jaar zullen naar zo’n 
verwachting zo'n 100.000 puppy's worden gechipt. De verplichte chip is ingevoerd om misstanden in de hondenhandel aan te pakken……...dat per 1 januari 2012  de beruchte legbatterijen in 
Europa verboden zijn? …..…dat er in Nederland 125 van de 500 dierenpolitieagenten alvast aan de slag gaan?  Het telefoonnummer is 144 (‘een, vier, vier, red een dier’)……..…dat een recent 
onderzoek heeft uitgewezen dat honden bij een positieve reactie naar links kwispelen en bij een negatieve reactie naar rechts? Lees verder bij  actualiteit op  www.sophiavereeniging.nl  ….. 

 
 
 

Misvormde poten bij stadsduiven 

 
Stadsduiven stammen af van de 

rotsduif. Rotsduiven broeden tegen 
rotshellingen en niet, zoals  

de houtduif, in bomen.  
 

In de natuur gebruiken  
rotsduiven takjes om een  

nest van te maken. In de stad  
gebruiken de duiven plastic en  

touwtjes. De jonge duiven raken hier 
met hun poten in verstrikt. Bij veel 

stadsduiven zie je dan ook  
misvormde poten of stompjes. 

 
Oehoe lust wel een stadsduif 

 
Heel toevallig is een onderzoeksbureau 

erachter gekomen dat mannetjes 
oehoe’s regelmatig in het centrum  

van Maastricht stadsduiven vangen.  
 

Het was veel mensen al opgevallen 
dat er nog maar heel weinig  

verwilderde duiven in het  
centrum van Maastricht zijn.  

Er was echter nog nooit melding 
gemaakt van een grote uil in de stad. 

 
Het onderzoek ging  
over sterfte bij oehoe’s  
door PCB’s. Een  
zendertje bij de  
oehoe’s verklapte  
waar de grote uilen  
op jacht gingen. 
 
De vrouwtjes- oehoe’s 
gaan niet de stad in: 
zij blijven bij de  
jongen in de buurt. 
 
 

 
 

http://www.bontvoordieren.nl/
http://www.asielmaastricht.nl/
http://www.allekinderboerderijenduurzaam.nl/
http://www.sophiavereeniging.nl/

