
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. 
 

 Dier & menswijzer 

 
Wil jij een huisdier? Kies een dier  

en ontdek of je er bij past 
diermenswijzer.dierenbescherming.nl  
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Muggen hebben geduld 

 
Ook in de herfst en winter kunnen muggen 

actief zijn. Ze kunnen in kruipruimtes en 
kleerkasten zitten. Ze kunnen overleven bij 

minus 20 graden omdat ze een soort 
antivries aanmaken. De mannetjes zijn 

dood maar de vrouwtjes wachten geduldig 
tot de dagen langer en warmer worden.  
Er zijn ook huissteekmuggen die actief 

blijven en eitjes leggen in ondergrondse 
plekken en overal waar een laagje water 

staat. Het zijn alleen de vrouwtjes  die 
prikken om bloed te drinken. 

www.rivm.nl/muggen  
 

Geschikt als huisdier? 
 

Veel diersoorten        (exotisch of niet)  
      zijn ongeschikt  als huisdier. 

 
 
 

diermenswijzer.dierenbescherming.nl  
 

De mier houdt afstand bij ziekten 
 

Mieren zijn net mensen: je vindt ze eigenlijk 
overal! In de mierenmaatschappij worden 
net als bij mensen de taken verdeeld. Zij 

hebben ook kindermeisjes, politieagenten, 
schoonmakers, soldaten en verkenners. 

Als er in de mierenkolonie een ziekte 
uitbreekt, blijft de zieke mier uit zichzelf uit 
de buurt van de gezonde mieren. Daar zijn 
geen persconferenties voor nodig en het 

wordt ze niet van ‘bovenaf’ opgelegd. Elke 
mier lijkt te snappen dat het in het belang  

is van het hele volk om verstandig te 
handelen en dat sommige groepen extra in 

bescherming moeten worden genomen. 
Uit: NRC ‘De wegmier doet  

aan social distancing’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet voeren, niet aaien! 

 
In dierentuinen, natuurgebieden en op 
veel kinderboerderijen is het verboden 
de dieren te voeren. Dit, om verkeerd 

voer en vervelend en agressief gedrag 
bij de dieren te voorkomen. Ook het 
aaien van koeien en paarden in de 

natuurgebieden kan leiden tot  
agressief gedrag en is dus verboden.  

 Niemand is blij met agressieve  
 dieren en dan blijft helaas vaak  

alleen het slachthuis over. 
 

Waterbuffels voor de mozarella 
 

Waterbuffels zijn erg rustig en knuffelig, 
en gaan veel langer mee dan de 

‘gewone’ melkkoeien (gemiddeld 20 jaar 
tegen 8 jaar bij melkkoeien). Ze geven 

wel minder melk (8000 liter) dan 
melkkoeien (13000 liter) maar veel van 
de dure regelgeving voor koeien geldt 
niet voor waterbuffels. Het zijn echte 

kuddedieren en liggen graag bij en zo’n 
beetje op elkaar. Natuurlijk hebben ze 
een poel nodig voor een dompelbad bij 
warm weer. Waterbuffels worden ook in 

natuurgebieden ingezet. Een buffel- 
boerderij: https://www.destoerderij.nl 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Huisdier in nood 

 
Soms worden niet alleen mensen de dupe van 
agressie. Ook huisdieren krijgen hier vaak mee 

te maken. Ook voor de huisdieren is hulp 
mogelijk. Zij kunnen tijdelijk geplaatst worden op 
anonieme opvangadressen tot de baas zelf weer 

voor het dier kan zorgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soms is het lastig te zien of een dier mishandeld 
of verwaarloosd wordt. Daarom is samen met de 

politie een uitgebreide signalenkaart gemaakt. 
https://mendoo.nl  

 
Hondenpenning in Pompeï  

 

Romeinen, en dus ook de mensen in Pompeï 
hadden net als wij honden. Als waak- of 

jachthonden maar ook als huisdieren. Sommige 
honden hadden zelfs een hondenpenning:  

 
                 "Pak me als  
             ik wegloop en breng  
             me terug naar mijn  
             baas Viventius op  
             het landgoed van  

   Callistus” 

 
 
Maak zelf je vermissingsposter  
als je hond of kat zoek is:  
 
ndg.nl/frm/vermist/form.php 

Tanden en kiezen   

 
Ook huisdieren hebben gebitsverzorging 

nodig. Veel dierenartsen en dierenwinkels 
doen met speciale acties mee met de 

Maand van de Gebitsverzorging. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://maandvandegebitsverzorging.nl/  
 

Slimme dieren 

 
Schapen kunnen minstens 
50 gezichten langer dan  
2 jaar herkennen.  
Er zijn ook honden die 
veel kunnen onthouden. 
 
Een proef met slimme  
honden heeft uitgewezen  
dat zij hun baasje kunnen  
na-apen. Als het baasje  
op de grond ging liggen,  
ging de hond bij het com- 
mando ‘doe het!’ eveneens op  
de grond liggen.  
 
Sprong de baas op de  
bank en weer terug, deed  
de hond het ook. Zelfs als  
dat al een uur geleden  
was gebeurd. 

 
 
  

    

Wist je … dat je ondanks alle corona beperkingen nog van alles kunt opsteken over de natuur? Bezoek bijvoorbeeld www.naturalis.nl/virtueelmuseum ...dat de ogen van 
uilen niet kunnen draaien? Daar staat tegenover dat uilen hun kop 270 graden kunnen ronddraaien, zodat ze toch kunnen zien wat opzij en achter hen gebeurt … dat het 

reukvermogen van een hond 100.000 keer sterker is dan van een mens. Niet zo gek dat ze worden ingezet bij allerlei zaken waar een luchtje aan zit … dat, als het 
sneeuw ligt,  zich klontjes ijs kunnen vormen tussen de tenen van hondenpoten? Knip voor de wandeling overtollige haren weg en smeer een beetje vaseline tussen de 

tenen. Toch ijsklontjes? Dan klontjes stuk knijpen en niet trekken! Bij pekel de voeten schoonwassen! … dat je niet moet vergeten de tuinvogels te voeren? 
 

Iedereen een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar gewenst! 
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