
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   
 

Faunabeheer Gemeente Maastricht 
Tel. 06 – 55 45 99 88 
 

Kinderboerderij bij 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? 

 

Zondag 24 mei 2020 
Open dag Animal’s Faith 

 
Zondag 7 juni 

Imkerdag 
Kinderboerderij Pietersheim 

 

Zondag 14 juni 2020 
Boerderijfeest 

Boerderij Oan Köbbes 
 

Woensdagmiddag 1 juli 2020 
Nagelstudio voor konijnen en cavia’s 

Meerdere locaties 
 

Kijk op de websites/facebookpagina’s of  
bel even op of activiteiten doorgaan. 

 
 
Een strook eierdopjes  
als versiering 

 
Vouw een stuk  
papier op als 
een harmonica,  
bijvoorbeeld vierdubbel.  
 
Breng de tekening  
over op het  
gevouwen papier  
en knip de vorm  
ervan uit.  
 

Kleur de strook. 
 

 
 

 

 

https://dierinnoodmaastricht.nl  

www.cnme.nl  
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Kattenmensen en hondenmensen 
 

In Nederland wonen zo’n 2,6 miljoen katten 
en 1,5 miljoen honden. De hond stamt af 
van de wolf. Voor mensen was een tam 

gemaakte wolf wel gemakkelijk bij de jacht 
en bij het hoeden van vee. Mens en wolf 
hadden de zelfde sociale groepsvorm.  

 

Bij katten lag dat wat anders. Katten leven 
van nature alleen. Ze kwamen niet bij ons 

wonen voor óns, maar wel voor de  
muizen die weer op ons voedsel 

en afval af kwamen. 
 

De ringslang komt naar Limburg 
 

De ringslang kwam tot nu toe alleen op de 
Brunsummerheide voor maar verspreidt 
zich hoe lang hoe meer naar het zuiden.  

 

De ringslag is een heel goede zwemmer en 
zal zich in de Limburgse beekgebieden best 

thuis voelen. In het Wormdal zijn zgn. 
broeihopen van composterend materiaal 
aangelegd om de vrouwtjesringslang te 
verleiden daar haar eieren te leggen.  

 

Ringslangen zijn ongevaarlijk voor mensen. 
Ze eten vooral padden en salamanders,  

en hebben genoeg aan een  
paar prooien per jaar. 

 

Koolmeesjes tegen processierupsen 
 

De eikenprocessierupsen van de 
nachtvlinder ‘Thaumetopoea 

processionea’ leggen hun eitjes in 
zomereiken en de rupsen gaan in lange 

rijen op zoek naar voedsel. De 
pijlvormige bijna onzichtbare haartjes 

met weerhaakjes veroorzaken o.a. grote 
jeuk. Nu is ontdekt dat een aantal 

vogelsoorten dol is op de rupsen, waar- 
        onder de koolmees.  

 
 
 
 
 
 

De vogelhuisjes op de eiken lokken de 
koolmezen die de rupsen opruimt. 

www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/nat
uurlijke-vijanden-van-de-eikenprocessierups  

 
 

Een muis in huis? 
 

Als je maar één muis binnen  
hebt gezien betekent dat meestal dat 

die niet alleen is. Een vrouwtje kan elk 
jaar tot wel tien nestjes van twaalf 

kleintjes krijgen en die planten zich ook 
al heel snel voort. Muizen komen op 
voedsel af en kan zijn lijf al door een 

opening van een halve  
centimeter wurmen. 

 

Life-traps lijken heel vriendelijk maar als 
een muis verder weg in de natuur wordt 
vrijgelaten in een vreemde omgeving, 

zal hij dat waarschijnlijk toch niet 
overleven. Alle eetbare waar in huis dus 

‘muisbestendig’ opruimen en 
ouderwetse muizenvallen plaatsen. 

Een paard is blij in de wei 

 
Een paard heeft het hele jaar door 

bewegingsvrijheid nodig, ook in de winter. Voor 
paarden is het goed als ze minstens vier uur per 
dag met soortgenoten buiten kunnen lopen. Zo 
kunnen ze hun onderlinge band versterken en 
kunnen gewoon even ‘paard zijn’. Natuurlijk  

moet er buiten wel voldoende beschutting zijn. 
 

Vroeger stonden paarden veel op  
stal in de winter, vaak vastgebonden  
en met hooi in een hoge ruif. Tegen- 
woordig zie je hoe langer hoe meer  
loopstallen voor paarden net zoals  

voor koeien. Vaak kunnen ze ook zelf  
kiezen of ze buiten of binnen willen zijn.  

 
Als de wei te nat is, kan gekozen worden voor 

een paddock. Het is beter hooi niet meer in een 
hoge ruif te geven omdat ze daardoor stof in de 

ogen krijgen. Het kan het beste op de vloer 
gevoerd worden achter een paardenvoerhek. 

www.levendehave.nl/dierenwikis/paarden/paarden   
 

Word Byeboer in Maastricht 
 

Het woord ‘Byeboer’ betekent imker en  
komt uit het Afrikaans. Bijen houden van  

de stad vanwege de vele soorten  
planten en bomen. 

 
Er zijn verschillende bijenprojecten in Maastricht 

waar imkers van alles over deze belangrijke 
insecten kunnen vertellen. De Byeboere 

organiseren workshops over het houden van 
bijen, het bouwen van een bijenhotel en het bij-

vriendelijk inrichten van tuinen. 
Je kunt als ‘volksvertegenwoordiger’ een 
bijenvolk adopteren en zo meehelpen de 

bijenstand  te bewaken. Bij de Byeboere zijn ook 

honing en bloemzaden te koop. 

www.byeboere.com 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Paddentrek in het voorjaar 

 
Ieder voorjaar trekken padden, kikkers en 

salamanders vanuit hun overwinteringsplek 
naar het water om er te paren. Ze doen dat 
’s avonds omdat het dan vochtiger is dan 

 overdag en ze zo doende minder  
kans maken op uitdroging. 
Die overtocht is niet zonder  
gevaar. Vaak moeten drukke  
wegen worden overgestoken.  

 
In het hele land staan waarschuwings-

borden om automobilisten te waarschuwen 
dat er padden naar de overkant willen. 

www.padden.nu 
 

Teken en vlooien 
 

Je merkt snel genoeg of een hond  
of kat vlooien heeft. Een teek bemerk  

je niet zo snel, vooral niet als die op een 
verborgen plekje zit. Er zijn veel middelen 

om huisdieren tegen parasieten te 
beschermen en als je al een teek ontdekt 

hebt kun je die makkelijk met een tekenpen 
verwijderen. Bij vlooien zal ook de 

omgeving vlo-vrij gemaakt moeten worden. 
https://www.licg.nl/ 

 
Hond zoek? 

 
Natuurlijk brengt een 
(verplichte) chip  
uitkomst, maar door  
een penning met  
telefoonnummer  
van de baas kan het  
dier nog sneller terug  
zijn. Een gewone  
stevige sleutelhanger  
kan ook. 

 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Wist je … dat, als een hond of kat gechipt is, het dier ook nog geregistreerd moet worden? www.chipnummer.nl/chips-en-registratie  … dat je bij Dierenambulance de sticker  ‘Hulpdiensten, er zijn 
huisdieren in dit huis’ kunt krijgen … dat er wel 359 verschillende bijensoorten in Nederland rondzoemen? … dat kanariemannetjes vooral fluiten om een vrouwtje te lokken of om hun eigen 

leefgebied aan te geven, daarom hoeven kanariemannetjes niet alleen gehouden worden. Ook in een grote volière met andere kanaries zal hij fluiten en bovendien vliegen, wat in een klein kooitje 
natuurlijk niet kan … dat je voor wespen een tafeltje met rottend fruit in de tuin kunt zetten? Natuurlijk wel zo ver mogelijk weg van waar jij gaat zitten. Ze vinden het heerlijk en laten jou met rust … 
dat pa en ma Pimpelmees wel duizend keer per dag heen en weer vliegen om hun jongen insecten te brengen? … dat je kunt zien of een ei gekookt of rauw is? Als je ze op tafel laat ronddraaien, 

zal het rauwe ei slingeren. Dat komt omdat eigeel en eiwit vloeibaar zijn en heen en weer bewegen … dat konijnen, naast hun gewone keutels een tweede soort keutels produceren?  
Die bevatten veel vit. B en worden meteen weer opgegeten … 
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