
Druk met dieren zijn ze bij 
 
Educatieve Boerderij Daalhoeve 
Romeinse baan 200 
6215 SK Maastricht (Daalhof) 
Tel.: 043 - 3474786 
 
Kinderboerderij De Wieringenberg 
Maastrichterweg 2b 
6228 XT Maastricht (De Heeg) 
Tel.: 043 – 3671156 
 
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 Pietersheim 
Neerharenweg 12 
3620 Lanaken (B) 
Tel. 00 32 (0)89 712120 
 
Dierentehuis Maastricht 
Karveelweg 33 
6222 NJ Maastricht 
Tel.: 043 – 3632197 
 
Dierenpark Maastricht 
p/a Meutestraat 23E 
6219 BJ Maastricht 
Tel.: 043 – 3213760 
 
Dierenambulance Zuid West Limburg 
Francois de Veyestraat 9 
6221 AB Maastricht 
Tel.: 043 – 3520455 
 
Stichting Dier in Nood 
p/a Nekummerweg 19 
6212 NK Maastricht 
Tel.: 043 - 3211733 

Tel.: 043 - 3219941 
www.cnme.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wanneer is het  
ergens nog drukker? 

 
12,13,14 september 

Kermis 
Boerderij Oan Köbbes 

 
Zondag 14 september 

Familiedag  
Kinderboerderij Pietersheim 

14.00 u. – 18.00 u. 
 

20 – 28 september 
Groene Week 

Diverse locaties 
 www.cnme.nl 

 
Zaterdag 4 oktober 

Open dag bij Dierentehuis  
 

Zaterdag 4 oktober 
Activiteiten bij 

Kinderboerderij  Wieringenberg 
van 14.00 u. – 16.00 u. 

 
Zondag 5 oktober 

Appeldag 
Boerderij Daalhoeve 

 
Zondag 12 oktober 

Opening tentoonstelling  
Wapenen tegen bederf 

Boerderij Daalhoeve 
 

Zondag 2 november 
Zuurkooldag 

Boerderij Daalhoeve 
 
 

Drukwerk gesponsord door 
Stichting Dier in Nood 

http://www.cnme.nl/


 
 

 

Herfst 

 
Op 21 september begint de herfst. Op die 

datum zijn de dag en de nacht precies even 
lang. Daarna wordt het 's avonds eerder donker 

en 's ochtends later licht. Pas na Kerstmis 
worden de dagen weer langer.  

 
Bloot zonder blad 

 
Aan de bomen kun je heel goed zien dat het 
herfst is. Omdat een boom in de winter geen 

vocht uit de grond kan opnemen, trekt die in de 
herfst eerst het bladgroen uit de bladeren terug. 
Daardoor verkleuren ze van groen naar rood, 
bruin en geel. Dan stopt de boom met drinken 
waardoor de bladeren verdrogen en afvallen. 

 
Bont voor beesten 

 
Dieren die hier blijven krijgen een flinke 

wintervacht. Ook onze huisdieren krijgen nog 
steeds een dikkere jas, zelfs als ze niet veel 

buiten zijn. Heel vroeger gebruikten de mensen 
het bont van dieren om warm te blijven. Dat 

hoeft niet meer. Er zijn stoffen genoeg om leuke 
en warme kleding van te maken. 

 
Hierblijven of wegwezen? 

 
Sommige vogels trekken naar warmere 

gebieden. Andere dieren verstoppen zich en 
houden zich rustig tot het lente wordt. Ze 

zoeken een knus plekje uit en slapen daar de 
hele winter door. Tijdens de winterslaap zijn de 

ademhaling en de hartslag van het dier veel 
langzamer. Hierdoor verbruikt het veel minder 

energie en kan heel lang zonder eten.  
Andere dieren houden een winterrust.  

Zij komen af en toe te voorschijn  
en eten van de wintervoorraad  

die ze hebben aangelegd. 
 
 

 
  
Spinnen komen naar binnen 

 
Hebben dieren ook last van herfstdepressies? 
 
 
Slordige tuin 

 

In de herfst zijn de appels en peren rijp. Ze 
worden geplukt en daarna in koelcellen 

Als paddestoelen uit de grond 

 
Paddestoelen horen bij de herfst.  
In de middeleeuwen was men er 

zeker van dat de duivel, vermomd 
als een pad een stoel uit de grond 

toverde: de paddestoel.  
 

Veel paddestoelen zijn eetbaar, 
maar een aantal is giftig. In de  

natuur betekent rood vaak:  
‘pas op!’, maar ook andere  
kleuren kunnen giftig zijn.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Doe de weggooitest 

 
In de natuur gaat niets verloren. 

Alles wordt vanzelf wel weer  
voedsel voor anderen. 

 
Wij mensen zijn een stuk slordiger.  
Wij gooien bijvoorbeeld gemiddeld 

112 kilo voedselresten per jaar weg. 
De helft daarvan bestaat uit restjes 

of te lang bewaard eten. Je kunt 
uitrekenen hoeveel euro je  
per jaar kunt besparen als 

je minder weggooit. 
 

www.milieucentraal.nl 
 
 
 
 
 
 

Hamsteren !!! 

 
In de winter is er weinig eten te vinden 

in het bos. Eekhoorns verstoppen 
daarom noten en zaden voor later. 

Soms vergeten ze waar dat was en op 
die plaatsen groeien volgend jaar  
weer nieuwe bomen en planten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een tamme goudhamster sleept zijn 
eten in zijn wangzakken naar zijn 
‘wintervoorraadplekje’. Dat doen  

hamsters in het wild nu  
eenmaal ook. 

 
In Nederland komen wilde hamsters 

alleen in Zuid Limburg voor. Daar  
werd hij vroeger ook wel ‘korenwoof’ 

genoemd. ‘Woof’ is ‘inhalig’. Later werd 
dit korenwolf. Er werd veel op wilde  
hamsters gejaagd omdat men dacht 
dat ze heel veel graan meenamen 

naar hun hol onder de grond.  
 

Tegenwoordig worden de wilde 
hamsters in gevangenschap gefokt 

 en vervolgens in de natuur uitgezet. 
De wilde hamster is een flink stuk  

groter dan de goudhamster.  
Net zoals de goudhamster,  
is hij ’s nachts druk bezig,  

slaapt-ie de hele dag uit en  
staat-ie op met een  

ochtendhumeur. 
  
 
 
 
 
 
 

 

Wist je …… dat het houden van huisdieren niet alleen duur is vanwege het voer? Er komt nog veel meer bij kijken: pensionkosten, dierenartskosten en ga zo maar door. Zo kost een hond 
gemiddeld 1000 euro per jaar. Dat is geen kattenpis, om maar in dierentermen te blijven.……dat honden vaak hun bot of iets anders proberen te begraven? Dat stamt nog uit de tijd van de 
wolven. Eten bewaren voor later. Ook willen veel honden nog een ‘nestkuil’ graven als ze gaan slapen. Ze draaien in de rondte en proberen de vloerbedekking of het zeil bij elkaar te krabben 
……het voor de meeste boerderijdieren niet zoveel uitmaakt of het zomer, winter, herst of voorjaar is? Zij komen toch nooit buiten..….dat onderzoek pas geleden heeft uitgewezen dat ook 
huisdieren depressief kunnen raken van de donkere dagen?  Lichttherapie schijnt ook bij hen te helpen….... dat veel trekvogels in een V-vorm vliegen als ze naar het zuiden trekken. Ze vliegen 
om de beurt voorop en besparen zo een hoop energie…......dat er hoe langer hoe meer wilde dieren zoals wasberen de stad in trekken? Vooral vanwege het eten dat wij laten slingeren. Let ook 
op de GFT-bak!!! Info bij Dierplagen &  Milieu, tel. 043-3504000..…dat je de tuin niet al te ‘winterklaar’ moet maken? De kleine diertjes moeten ook nog kunnen wegkruipen om te overwinteren. 
Laat hoopjes bladeren in een hoekje liggen.…... dat je wel de vogelhuisjes goed winterklaar (schoon) moet maken omdat vogels al in de winter op zoek gaan naar een geschikt broedplekje……… 

 

????????? 
 

Wie wat bewaart, heeft wat  
 

Voedsel kan op veel manieren be-
waard worden. Kaas is eigenlijk een 
vorm van bewaren van melk en van 
fruit kan jam gemaakt worden. In de 
herfst zijn de appels en peren rijp.  

Ze worden geplukt en daarna  
in koelcellen bewaard. Dan  

blijven ze langer goed. 
 

Op jacht of naar de slager? 

 
Vroeger moesten de mensen op jacht 

en bedachten van alles om het  
vlees te bewaren. Het werd  

gedroogd of gerookt.  
 

Tegenwoordig kun je gewoon naar  
de slager voor je vlees. Vind je 
diervriendelijk vlees erg duur?  
Je hoeft niet iedere dag vlees  
te eten. En je hoeft ook niet  

veel vlees te eten om  
gezond te blijven. 

 
Vlees uit de natuur 

 
De herfst is ook de tijd van de jacht. 
Veel mensen vinden dat sneu, maar 

vergeten vaak dat die dieren wel  
altijd in vrijheid hebben geleefd.  

Dat kun je van de meeste 
boerderijdieren die wij  
opeten, niet bepaald  

zeggen. 
 

Sommige natuurorganisaties verkopen  
vleespakketten........ afkomstig van  

dieren in natuurgebieden.... 
 
 
 

 www.wildernisvlees.nl 
www.ciwf.nl 

 
 
 
 
 
 
 


