
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.facebook.com/KinderboerderijLimmel  
 
Kinderboerderij Pietersheim 
Neerharenweg 12 
3620 Lanaken (B) 
Tel. 00 32 (0)89 712120 
www.pietersheim.be   
 
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 
https://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 
 
Animal’s Faith  
Ankerkade 158 B 
6222 NM Maastricht 
Tel.:043-2043012  
www.animalsfaith.nl   
  
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wanneer is het 

ergens nog drukker? 
 
 

Woensdag 2e Kerstdag 
13.00 u. – 15.00 u. 

Kadootjes onder de kerstboom  
voor de asielhonden 
van Animal’s Faith 

(tot Kerstmis kunnen cadeautjes voor asielhonden 
gebracht worden; je mag ze op 2e kerstdag zelf aan een 

asielhond geven en er mee op de foto) 
 

Woensdagmiddag 27 maart 2019 
Kikkerdrilmiddag 

Verschillende locaties 
 

Woensdagmiddag 3 juli 2019 
Nagelstudio 

Verschillende locaties 
 

Iedere woensdag- en zaterdagmiddag 
koken en (duurzame) activiteiten. 

Kinderboerderij Limmel 
 

http://www.daalhoeve.nl/
http://www.kinderboerderijdeheeg.com/
http://www.facebook.com/KinderboerderijLimmel
http://www.pietersheim.be/
http://www.dalz.nl/
https://dierinnoodmaastricht.nl/
http://www.animalsfaith.nl/


De buizerd 
 

Tegenwoordig zie je heel veel buizerds,  
ook boven de stad. Er broeden  
ongeveer 10.000 paartjes in  
Nederland. In de winter zijn  
er in Nederland meer  
buizerds dan in de zomer.  
Dat komt omdat er veel  
buizerds van noord- 
 en oost Europa naar  
Nederland komen om te overwinteren. Zij 
gaan in het voorjaar weer terug. 

www.animalstoday.nl/weetjes-de-buizerd  
 

Boerderijdieren van vroeger 
 

Ieder land heeft van oudsher bijzondere 
boerderijdieren. Zij zijn helemaal aangepast 

aan het klimaat en de omgeving van dat 
land. Tegenwoordig telt bij landbouw-

huisdieren vooral de productie. 
 

 Toch moeten die oude rassen wel overal 
wel behouden blijven vanwege hun 

onmisbare eigenschappen en 
cultuurhistorische waarde. Ze worden ook 

ingezet bij duurzame landbouw en 
natuurbeheer en je ziet ze op veel 

kinderboerderijen. http://szh.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Nederlandse Kuifeend is een heel oud 
Nederlands eendenras en is te zien op   

17e eeuwse schilderijen. 
 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Inentingen bij honden en katten  
 

Het vaccineren van huisdieren is in 
Nederland niet verplicht, behalve als de 
dieren naar het buitenland of naar een 

pension gaan. Zo’n 60% van de honden en 
25% van de katten in Nederland is 

gevaccineerd. De faculteit Diergeneeskunde 
in Utrecht, waar dierenartsen worden 

opgeleid vindt dat veel te weinig.  
 

De laatste jaren worden steeds meer gevallen 
van dodelijke kattenziekte aangetroffen en via 
import van honden uit het buitenland kan het 

hondsdolheidvirus op ongevaccineerde 
honden overgaan. Hondsdolheid is ook voor 

mensen dodelijk. 
 

Wat kost een huisdier? 
 

Als je een huisdier wil, zijn het niet  
alleen de aanschafkosten waar je rekening 

mee moet houden. Denk ook aan 
dierenartskosten, huisvestingskosten en 

dergelijke.  
 

Daarnaast moet het  
dier nog eten, zijn  
er de nodige  
inentingen, honden- 
school, trimsalon en  
dergelijke.  
 
‘Animal Studies’  
van de Universiteit  
van Amsterdam heeft een  

globale berekening gemaakt van de steeds 
terugkomende kosten van verschillende 

huisdieren per maand.  
 

Kat: € 42-75; hond: € 73 – 100;  
goudvis: € 4,-; konijn: € 62,50; cavia: € 33,-- 

 
 

Broek van poep 
 

Er bestaat al papier van dierenpoep, 
maar mode? Twee problemen maken 

dit mogelijk: de mode industrie gebruikt 
heel veel cellulosepulp en synthetisch 
textiel wordt uit olie gemaakt. Om nog 

maar niet te spreken van de  
gebruikte giftige chemicaliën. 

 
Het andere probleem is het enorme 
steeds groter worden mestoverschot 

met alle gevolgen van dien. 
http://jalilaessaidi.com/cowmanure 

 
Waar blijven de insecten  

in de winter? 
 

Veel insecten brengen de winter door 
als ei of in winterrust. Toch zijn er nog 

veel kleine diertjes ook in de winter 
actief, zij het op een laag pitje. Kijk 

maar in de tuin. Til maar eens een stuk 
hout op of schuif een stapel bladeren 

opzij. Overal blijf je kleine diertjes zien: 
springstaarten, miljoenpoten, 
duizendpoten, loopkevers en 

pissebedden. 
 
 
 

Als in de winter de zon schijnt, zie je 
spinnen op zoek naar prooien en soms 

zelfs lieveheersbeestjes. Het is 
belangrijk dat je de tuin zo min mogelijk 
‘winterklaar’ maakt. De kleine diertjes 
kunnen niet zonder bladeren, dorre 

bloemen en struiken om te overleven. 
En wij kunnen niet zonder insecten!  

Meer weten over de vele diersoorten in 
tuin, park en vijver?  

www.dierenzoeker.nl 
 
 
  

Honden maken jacht op plastic flesjes 
 

In Nederland wonen meer dan 2 miljoen 
honden. Als elke hond tijdens een  

wandeling een plastic flesje meeneemt  
scheelt dat al een enorme  

berg aan afval.  
 

Het is niet zo moeilijk ze  
dat aan te leren. Van  
nature jagen honden  
graag en wanneer de  
les bestaat uit een plastic  
flesje met daarin honden- 
brokjes, is de link  
gauw gelegd. 
 

Niet alleen in Nederland wordt dit heel 
populair, Er zijn al 120 honden aangemeld bij 

de stichting http://enjoycleaningup.com 
 

Stadsduiven in Tongeren ‘aan de pil’ 
 

Iedere ochtend krijgen de stadsduiven in 
Tongeren voer met anticonceptiemiddel. In 

twee jaar tijd is het aantal duiven teruggelopen 
van 160 naar 50 duiven nu. De stad Tongeren 
zag de geslaagde voorbeelden in Barcelona en 

Venetië, waar duiven ook voor veel overlast 
hebben gezorgd. Het middel werkt alleen als 

de duiven het al 5 dagen achter elkaar gegeten 
hebben. Als ze het niet meer eten, zijn ze snel 
weer vruchtbaar. Daarnaast is het in Tongeren 

verboden om duiven te voeren. 
 

In andere Belgische steden wil men het 
anticonceptie middel ook gebruiken  

bij overlast door meeuwen. 
In Maastricht loopt de duivenoverlast niet  

zo’n vaart want daar houdt  
de oehoe de duivenstand  

wel klein. 
 

Wist je … dat honden vanaf 2020 een paspoort moeten hebben? Dat gaat gelden voor in Nederland geboren honden en geïmporteerde honden. 
…dat een kip met rode oren bruine eieren legt en een kip met witte oren witte eieren legt? De eieren smaken wel hetzelfde … dat veel honden stiekem op de bank gaan liggen als de baas van 
huis  is? Als je een strook aluminiumfolie op de bank of stoel legt, zullen de meeste honden dat niet meer doen. Dat vinden ze namelijk toch wel eng … dat er ook dierenwinkels zijn die geen 

dieren verkopen? Zij verwijzen mensen naar fokkers en opvangcentra … dat je bij de Dierenambulance terecht kunt voor ‘tweedehands’ konijnen, cavia’s e.d.? … dat zeeotters tijdens het slapen 
elkaars pootjes vast houden, zodat ze niet uit elkaar drijven? …  dat de neusafdruk van een kat is uniek is, net als de vingerafdruk bij de mens? … dat er in Amerika nephamburgers verkrijgbaar 
zijn? Het zijn plantaardige burgers. De bonen zorgen voor de proteïnen en biet voor de rode kleur. Het ‘vlees’ is nu alleen nog verkrijgbaar in de Verenigde Staten, waar de vraag enorm is … dat 

er ook dierenvoer met scharrelvlees        bestaat? Ook zijn er biologische merken        dierenvoer verkrijgbaar …  

http://www.animalstoday.nl/weetjes-de-buizerd
http://szh.nl/
http://jalilaessaidi.com/cowmanure
http://www.dierenzoeker.nl/
http://enjoycleaningup.com/

