
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? 

 
Woensdagmiddag 17 december 

Kerstknutselen 
Kinderboerderij De Heeg 

 
Woensdag 7 januari 
Start paardrijlessen 

Kinderboerderij De Heeg 
 

Woensdag 21, 28  jan, 4, 11 febr. 
Knutselen voor carnaval 
Kinderboerderij De Heeg 

 
Zaterdagmiddag 24 januari 

Kinderboerderij Limmel 
Workshop Bunny Training Nederland 

www.bunnytraining.nl 
 

Donderdag 5 februari 
Lezing over dierenwelzijn 
Natuurhistorisch Museum 

Brandweer, Capucijnenstraat 
 

Woensdagmiddag 18 februari 
Bijen in de Winter, kinderactiviteit 

Natuurhistorisch Museum Maastricht 
www.nhmmaastricht.nl 

 
Zondag 22 februari 

Daten en Kamasutra bij vliegen, lezing 
Natuurhistorisch Museum 

www.nhmmaastricht.nl 
 

Zondag 15 maart  
De Oehoe in Limburg, lezing 

Natuurhistorisch Museum 
www.nhmmaastricht.nl 

 
Zaterdag 21 maart 

Opening Kinderboerderij Limmel 
 

Zondag 22 maart 
Lammetjesdagen 
Sint Pietersberg 

 
Woensdag 15 april 

Beverwandeling  
Jekerdalpark CNME 

 
Woensdag 22 april 
Kikkerdrilmiddag 

Verschillende locaties 
 

 
 
 
 
 

Drukwerk gesponsord door 

Stichting Dier in Nood 

Maikel, trots op Iris,  

de 4,5 jarige Friezin  

van Boerderij Oan  

Köbbes van Maasveld 

 

 

mailto:dierinnoodmaastricht@gmail.com
http://www.bunnytraining.nl/
http://www.nhmmaastricht.nl/
http://www.nhmmaastricht.nl/
http://www.nhmmaastricht.nl/


De rat rukt op 
 

Vanaf januari 2015 mag er geen gif 
meer worden gebruikt bij de bestrijding 
van ratten. Voortaan zullen klemmen 

en kooien worden ingezet. Ook helpen 
rattenvangers als stadsvossen, 
marters, wezels, hermelijnen,  

wezels en uilen mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dat er toch zoveel ratten zijn komt 
door rondslingerende etensresten,  

het toch voeren van dieren, bv. in het 
dierenpark of door het voeren van 

vogeltjes vanaf het balkon. Dat voer 
komt terecht in de struiken waar  

de ratten er van eten. 
 

Minder kans op astma bij 
baby’s door schapenwol 

 

Uit een onderzoek dit jaar blijkt dat als 
kinderen in de eerste drie maanden 
van hun leven slapen op een dieren-
huid, zoals een schapenvacht, zij, als 

ze 6 jaar zijn 79% minder kans  
hebben op astma. 

 

 
  

Provincie Utrecht legt 
uitlaatservices aan banden 

 
Hondenuitlaatcentrales maken veel gebruik 

van losloopgebieden en van natuur-
gebieden. Soms liggen er speciale 

losloopgebieden in de natuurgebieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet iedereen is blij met een meute 
loslopende honden. Voor veel mensen, ook 

als ze zelf een hond bij zich hebben, kan 
dat bedreigend over komen. Volgens 

natuurbeheerders jakkeren de honden 
achter het wild aan of veroorzaken overlast 

bij fietsers, trimmers en ruiters.  
 

Volgend voorjaar moeten mensen, die in 
Utrecht beroepsmatig honden uitlaten in 
natuurgebieden, een overeenkomst op  

zak hebben van natuurbeheerders. 
 

Bel 144 voor een dier in nood 

 
De Gemeente Maastricht heeft een 

noodfonds in het leven geroepen om te 
voorkomen dat hulp aan een zwaar-
gewond dier vertraagd wordt door 
onduidelijkheid over de (financiële) 

verantwoordelijkheid voor dieren. De vinder 
belt de dierenpolitie(144), die vervolgens 
bepaalt wie er ingeschakeld gaat worden.  

 
De kosten worden eerst uit het noodfonds 
betaald en later op de eigenaar verhaald, 
als die bekend is. In geval van discussie 

beslist de dierenpolitie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weten waar je vlees vandaan komt 
 

Op veel  kinderboerderijen wordt 
tegenwoordig vlees verkocht. In de 
beginjaren van de kinderboerderijen 

was dat niet zo voor de hand liggend.  
Al gauw werd dat toen door  
bezoekers zielig gevonden. 

 

Tijden zijn veranderd. Mensen willen 
graag weten waar hun voedsel vandaan 
komt. Op een kinderboerderij of in een 
natuurgebied kom je veel te weten over 

het natuurlijk gedrag van boerderij-
dieren. Voor de bezoekers die het vlees 

kopen is het belangrijk dat de dieren 
een goed leven hebben gehad. Een 

paar adressen voor vlees van dieren die 
in natuurgebieden of op een 

kinderboerderij hebben geleefd:  
 

www.natuurvlees-nederland.nl 
www.begrazenmaastricht.nl 
www.boerderijdaalhoeve.nl 

www.freenature.nl 
www.sjoengraas.nl 

 

Doe niks in de tuin, maar maak  
wel de nestkastjes goed schoon!  

 

Laat de tuin gewoon de tuin. Laat de 
bladeren, de plantenresten en 

uitgebloeide bloemen liggen. Dit alles 
vormt een isolerende deken voor 
insecten en bescherming voor de 
vogels die weer van de insecten 

smullen. De nestkastjes moeten wel 
leeggehaald en goed schoon gemaakt 

met kokend heet water. Veel  
tuinvogels schuilen daar in de  

winter. Vooral artiesten als  
boomkruipers en mezen. 

 

www.natuurbericht.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paarden geen halster om in de wei! 
 

De politie adviseert paardeneigenaren hun 
paarden zonder halster in de wei te zetten. Dit 

naar aanleiding van de vele 
paardenmishandelingen, waar- 

voor nog geen dader is opgepakt. 
 

Met een halster zijn paarden  
makkelijker te pakken. Paarden  

met (vooral te los zittend) halster  
 lopen een risico ergens in vast te blijven 

hangen. Ook bij  krabben kan een achterpoot in 
het halster vast blijven zitten. 

 
Wilde kat krijgt zender 

 

Natuurorganisatie ARK heeft voor de tweede 
keer een wilde kat een zendertje kunnen 
ombinden. Het dier werd gevangen in het 
Vijlenerbos en Ark hoopt via de zender vijf 
maanden lang gegevens te verzamelen  
over waar het dier zich bevindt.  
De eerdere wilde kat met een  
zender is vermoedelijk  
doodgereden. 

 

Alhoewel de wilde kat  
qua vacht op een  
Cyperse (huis)kat lijkt,  
is het geen  
verwilderde  
huiskat.  
 

Bij de wilde kat loopt over de rug  een aalstreep 
tot de staart. Bij huiskatten loopt die door tot 

over de staart. Andere kenmerken zijn de 
lichtkleurige neus en een andere schedelvorm 

dan de huiskat. Het is toch moeilijk ze in de 
natuur uit elkaar te houden. Vaak komt er  

alleen zekerheid door DNA-onderzoek. 
 

www.ark.eu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist je ….. dat als je hond bang is voor vuurwerk, je daar helemaal geen aandacht aan moet besteden? Voorkom ook dat hij zich verstopt. Door geen aandacht te geven aan het angstgedrag 
denkt de hond sneller dat er niets aan de hand is ….dat je beter geen chocolade kerstkransjes in de kerstboom moet hangen als je een hond hebt die graag snoept? Chocolade is namelijk giftig 

voor honden.…… dat mensen die een puppy kopen er op moeten letten dat het dier een chip heeft. De koper moet zelf de chip laten registreren. Er komen extra controles bij de 
hondenhandelaren. De boetes kunnen oplopen van 500 tot maximaal 75.000 EURO .. dat er in Maastricht een actie komt voor gratis chippen van honden en katten voor mensen met een 

minimum inkomen?..... dat als je een konijn in zijn eentje houdt, je dan heel veel met hem bezig moet zijn. Kom op zaterdagmiddag 24 januari kijken bij Bunnytraining op de kinderboerderij van 
Limmel …. dat Emté supermarkt de enige supermarkt in Nederland is die natuurvlees verkoopt? ……dat in de Scandinavische landen spuitbussen met lichtgevende vloeistof worden gebruikt op 
dieren zodat ze in het donker goed zichtbaar zijn in de koplampen van auto’s en er vallen minder dierenslachtoffers ….. dat konijnen in de winter gewoon buiten kunnen blijven als ze een goed 

geïsoleerd hok hebben met voldoende stro? Ze krijgen ook een dikke wintervacht. Cavia’s zitten liever lekker warm binnen…  
 

 

http://www.natuurvlees-nederland.nl/
http://www.begrazenmaastricht.nl/
http://www.boerderijdaalhoeve.nl/
http://www.freenature.nl/
http://www.sjoengraas.nl/
http://www.natuurbericht.nl/
http://www.ark.eu/

