
Druk met dieren zijn ze bij 
 

Boerderij Daalhoeve 
Alesiahof 40 
6215 SX Maastricht (Daalhof)  
Tel. 043 – 3474786 
www.daalhoeve.nl 
 

Kinderboerderij De Heeg 
Maastrichterweg 2b 
6228 XT Maastricht (De Heeg) 
Tel.  06-82693639 
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? 

 

Kijk op de websites/facebookpagina’s of 
bel even op of een locatie open is en of 

activiteiten doorgaan. 
 

Eind mei zijn op de kinderboerderij in 
Limmel de jonge koolmeesjes  

geringd door Janneke Ackermans voor 
www.sovon.nl/nl/vogelstellen  

 
Meer weten over koolmeesjes? 

www.vogelbescherming.nl/ontdek-
vogels/kennis-over-

vogels/vogelgids/vogel/koolmees  
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De goudjakhals 

 
De wolf is nog niet goed en wel binnen of er 

komt weer een andere buitenlandse gast  
aan: de goudjakhals.  

 

Wolven en de kleinere goudjakhalzen  
zijn geen vrienden van elkaar. Jakhalzen 

zie je dan ook niet in gebieden waar wolven 
voorkomen. Zij houden van akkers met  

veel ratten, muizen en ganzen. 
www.wolveninnederland.nl/goudjakhals  

 
 
 
 
 

 
       vos                 goudjakhals              wolf 

 
(uitsnede uit poster, gratis te downloaden van 

https://www.ark.eu/ ) 

 
Katten als killers? 

 

 
Onderzoekers van de Universiteit van 

Exeter in Engeland hebben ontdekt dat  
 
 
 
 
 

Volgens onderzoekers in Engeland vangen 
katten die naar buiten mogen, veel minder 

vogels en andere dieren als hun baasje  
veel met hen speelt, de kat  
vlees te eten geeft en als het        
dier een fluorescerende  
veelkleurige halsband om heeft.  
 
Het aantal prooien zou daardoor  
zelfs met 40 procent verminderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleine, lastige beestjes 

 
Vlooien, teken, luizen, wespen, bijen, 
mieren en dazen kunnen het ook op 

mensen voorzien hebben.  
 

Let vooral op voor teken.  
Je kunt behoorlijk ziek  
worden van een tekenbeet.  
Teken kruipen omhoog  
langs struiken en gras. 
 

Als een teek je bijt en bloed opzuigt 
spuugt hij tegelijkertijd speeksel in de 

huid. Dat werkt anti-stollend en 
ontstekingsremmend, waardoor de teek 
niet snel ontdekt wordt. Een op de vijf 

teken draagt de Borrelia bacterie bij zich 
die de ziekte van Lyme via het speeksel 

kan overbrengen. 
 

Controleer ook je huisdier regelmatig op 
teken! Neem bij wandelingen zo’n 

handig tekenhaakje mee.  
www.tekenradar.nl  

 
     Wel of niet castreren? 

 
Sommige mannetjeshonden  

kunnen zo bazig, boos of  
overdreven verliefd zijn dat  

de baas voor de keuze  
staat: wel of niet castreren. 

 
Soms is het ongewenste gedrag te 

wijten aan stress, blijdschap of  
gewoon door het feit dat de  

hond niet is opgevoed. 
 

Misschien is het ook een gevolg om niet 
nog meer honden op de wereld te 

zetten. Er zijn er al genoeg.  
https://nietcastreren.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De vleermuis heeft een imagoprobleem 

 
In het verleden werd de vleermuis in verband 
gebracht met duisternis en dood. De uitbraak 

van de Corona pandemie heeft het  
er niet beter op gemaakt. 

 
De Europese soorten dragen het Coronavirus 

niet bij zich. Vleermuizen zijn juist heel belangrijk 
voor ons: één vleermuis eet wel duizend 
insecten per nacht. Zonder vleermuizen 
zouden we een insectenplaag krijgen. 

www.vleermuis.net  
 

          Honden welkom bij supermarkt 

 
Hondenbazen laten niet graag hun hond 

 achter, vastgebonden aan het fietsenrek bij de 
supermarkt. Het gebeurt namelijk wel eens  

dat zo’n hond wordt meegenomen 
door iemand anders. Niet elke hond is  

ook een kindervriend en je wil niet dat een 
goedbedoelend kind gebeten wordt  

door een vastgebonden hond. 
 

In Sardinië staan bij een grote supermarktketen 
speciale honden-winkelwagentjes klaar en bij 
een enkele Nederlandse supermarkt en een 

Zweeds meubelparadijs kun je je hond 
wegzetten in een afsluitbaar hondenhok.  

 

 

Kunnen huisdieren ook  
ergens allergisch voor zijn? 

 
Ook dieren kennen allergische 

aandoeningen, veroorzaakt door 
huisstofmijten, boom-en graspollen en 

huidschilfers van andere dieren.  
Soms ook door voedsel en  
   vaak is het, net zoals bij  
  mensen, lastig er achter  
 te komen wat de oorzaak is. 
 
Het belangrijkste verschijnsel  
is jeuk. Door krabben, bijten, schuren en 
likken kunnen er lelijke plekken ontstaan.   
www.anicura.nl/kennisbank/huisdieren/aller

gie-bij-honden-en-katten 
 

De meerkoet bouwt graag met afval 
Doe mee met onderzoek! 

 
In iedere sloot of vijver vind je meerkoeten. 

In totaal leven er in Nederland wel een 
paar honderdduizend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meerkoeten bouwen een nest met alles 
wat ze vinden, met plastic afval zoals 

snoepwikkels, cellofaan van sigaretten-
pakjes, rietjes, weggegooide mondkapjes 

en latex handschoenen. Ze gebruiken  
plastic afval ook als er voldoende 

natuurlijke materiaal in  
de buurt is te vinden. 

www.naturalis.nl/wetenschap/onderzoek-
naar-plastic-in-meerkoetnesten  

 
 

    

Wist je … dat de meeste kinderboerderijen in Nederland al weer open zijn voor publiek? Zie www.vskbn.nl/nieuws . Ook de boerderij van Maasveld in Maastricht is stap voor 
stap aan het openen en heeft zelfs al een alternatief boerderijfeest georganiseerd … dat je honden- en kattenharen makkelijker verwijdert met een rubber borstel? … dat je een 

hond of kat die gechipt is ook nog moet registreren bij een databank? Anders kan zijn eigenaar nog steeds niet teruggevonden worden als het dier zoek is 
www.chipnummer.nl/databanken/ … dat jonge vogeltjes hun vliegoefeningen op de grond doen omdat het nest daarvoor te klein is? Veel mensen denken dan dat er iets mis is. 
Eerst dierenambulance bellen om te voorkomen dat je het jong onnodig wegbrengt … dat duiven ‘headbangen’ voor beter zicht? Door het  schudden zien ze de wereld vanaf 
meer standpunten, waardoor ze dieptes beter kunnen inschatten … dat de slechtvalk in de toren van de Sint Jan in Maastricht 3 jongen heeft? Slechtvalken zijn de snelste 

jagers ter wereld … dat het voeren van de eendjes wel goedbedoeld is, maar niet hoeft en vaak ook slecht is voor dieren? In sommige gemeentes is het verboden en staan er 
boetes op, andere gemeentes plaatsen borden om het voeren tegen te gaan … 
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