
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? 

 
Woensdag 3 december 

Sinterklaasfeest 
Boerderij Daalhoeve 

 
Zondag 14 december 

Kerstwandeling Pietersheim.  
Inschrijving vanaf 17 november 

bij VVV Lanaken.  
Tel.: 0032 89 722467 

 
Zondag 21 december 

Sfeermiddag 
Boerderij Daalhoeve 

 
Kinderboerderij  

De Wieringenberg  
Ponyrijden 

Op woensdagmiddagen 
15.30 u. – 16.30 u. 

Op zaterdagen alleen op 
afspraak. Telefonisch of  
dewieringenberg@live.nl 

 
 

Drukwerk gesponsord door 
Stichting Dier in Nood 

mailto:dewieringenberg@live.nl


 
 

 

Het zijn de winters van vroeger niet meer 

 
De winter begint op het noordelijk halfrond 

omstreeks 21 december. Dat is de kortste dag. 
Op het zuidelijk halfrond is dat net andersom. 

De  kortste dag valt daar rond 21 juni. Van 
oudsher horen sneeuw, ijs en kou bij de winter, 
maar waarschijnlijk heeft de opwarming van de  

aarde daar een stokje voor gestoken. 
 

Bevriezen, verhongeren of aanpassen 

 
Bij veel insecten is het behoud van de soort 
belangrijker dan behoud van de individu. Zij 
gaan dood in de winter, maar hun eitjes of 

poppen tussen de bladeren of onder de  
schors van bomen overleven wel.  

 
Kikkers zijn weggekropen in de grond en 

eekhoorns eten van hun voorraden.   
Net zoals vissen en andere  
waterdieren gebruiken zij  
zo min mogelijk energie.  

 
Andere dieren gaan over op een ander menu. 

Een merel eet 's zomers voornamelijk  
wormen en insectenlarven. In de winter  

eet hij zaden, brood en vruchten.  
Met hetzelfde gemak stappen  

mezen over van insecten  
op zaden, pinda's  

en vetbollen 

 
Vlinders met antivries 

 

Een citroenvlinder overwintert als een 
verdwaald geel herfstblad tussen de stengels 

van verdorde bosplanten. In het bloed  
van deze insecten zitten zoveel 
geconcentreerde zouten dat het  
vriespunt drastisch is verlaagd.  

Eenmaal echt bevroren  
gaan ze wel dood. 

 
 
 

Het ene nest is het andere niet 

 
In de winter hebben de bomen  

geen blad en kun je mooi allerlei 
vogelnesten bekijken. Een ekster-

nest is van boven dicht en heeft een 
gat in het midden; dat is de 
aanvliegopening. Het nest  

van een kraai is van  
boven open 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winterland in de natuur 

 
Mensen denken verschillend over 
natuur. Er zijn mensen die geen 

enkele documentaire over de natuur 
willen missen. Er zijn ook dieren-
liefhebbers die niet eens willen 

weten wat daar allemaal gebeurt.  
Zij willen graag dat alles vreed- 

zaam verloopt in de natuur. 
 

In een grote natuurgebied als de 
Oostvaardersplassen moeten  

herten, paarden en koeien ook in de 
winter hun kostje zelf bij elkaar  
zoeken. Soms worden zieke en 

verzwakte dieren door de beheerder 
afgeschoten om hen verder lijden  

te besparen. Er zijn immers  
geen grote roofdieren  

zoals in Afrika. 
 
 
 
 

Iglo 

Kerstman potje met vet 
 
 
 
 

Is uw hond winterklaar? 

 
Sneeuw is ook voor honden vaak  
dikke pret, maar het opeten van 
sneeuwballen kan tot maag-en 
darmproblemen leiden. Sneeuw  

kan ook als ijs klonteren tussen de  
voetzolen. Van te voren insmeren  

met zuurvrije vaseline helpt,  
ook tegen pekel. 

 
Niks om aan te trekken 

 
De meeste hondenrassen kunnen 

goed tegen de kou als ze gezond zijn, 
goed in beweging blijven en genoeg te 
eten krijgen. Hondenjasjes zijn eigen-

lijk alleen nodig voor oude of 
verzwakte dieren en kleine  

hondjes met een dunne  
vacht of natuurlijk voor  

een baas die op  
wil vallen. 

 
Een poolhond in een bontjas 

 
Poolhonden hebben een dikke en dicht 
ingeplante vacht en ondervacht, waar-
door ze geen last hebben van strenge 

vorst. In Nederland kunnen ze  
het beste veel buiten zijn.  

Ook in de winter. 
 

Pony’s in de kou 
 

De meeste pony’s kunnen in de winter 
gewoon buiten blijven. Ze moeten dan 
natuurlijk wel een beschutting, water 

en voer hebben. Paarden en  
pony’s met hoefijzers kunnen 

 last krijgen van ballen 
samengeklonterde  

sneeuw onder  
de voeten. 

 
 

Wist je … dat je verkleumde vogels in de winter niet meteen voor de verwarming moet zetten? Vogelbotten zijn hol en de lucht in de botten zet bij warmte uit. Als dat te plotseling gebeurt, kunnen 
de botjes breken. Eerst in de koele gang zetten dus……dat de Hondsroos waar de Rozebottels aan groeien, zo heet omdat men vroeger dacht dat deze plant de beet van een dolle hond kon 
genezen? …… dat schapen heel goed tegen felle kou kunnen, maar dat ze toch vaak voor de winter geschoren en binnengezet worden?  De geboortes worden tegenwoordig vaak zo gepland dat 
de lammetjes heel vroeg in het voorjaar geboren worden. Ze kunnen beter bij de moeder drinken zonder al die wol ………dat een kat de voedingswaarde van 4 muizen per dag nodig heeft? 
Kattenvoer uit blik heeft als voordeel dat de dieren genoeg vocht binnen krijgen. Katten schijnen bij droge brokjes minder water te drinken dan honden………dat de gebraden kalkoen in de 
Verenigde Staten sinds de 17

e
 eeuw bij ‘Thanksgiving day’ hoort? Op de vierde donderdag in november boden de eerste emigranten de lokale bevolking een feest aan, met gebraden 

kalkoen.……….dat muizen ’s winters ook graag warm binnen bij jou thuis zitten? Ze vinden de weg naar de keukenkastjes door de beluchtingsvoegen via de kruipruimte. De openingen kunnen 
met roosters of kippengaas dichtgemaakt worden. Ook moet je het vogelvoer, waar muizen en ratten bij kunnen komen ’s avonds weghalen. Meer info: Dierplagen &  Milieu, tel. 043-3504000……    

Chocolade is vergif voor dieren  

 
Sinterklaas, Kerstmis, oud en nieuw 
vallen in de winter. Er valt dan van 

alles te smullen. Alhoewel onze 
huis’wolf’ en huis’tijger’ iets meer 
moeten eten vanwege de kou, is  
het uitkijken geblazen met onze 

lekkernijen. Chocolade is bij- 
voorbeeld erg giftig voor dieren.  

De stof theobromine in  
chocola kan niet door  

dieren worden  
afgebroken. 

 
Held op sokken 

 
Zelfs de meest doorgewinterde waak-

hond moet niets hebben van vuur-
werk. Waarschijnlijk associëren onze 

huisdieren het geknal en de flitsen met 
onweer en dat weer met gevaar. Als  
de baas ze uitgebreid gaat troosten, 

wordt die associatie bevestigd  
en wordt de hond bang.  
Gewoon negeren dus. 

 
Wie is waar geweest? 

 
In de winter kun je ook goed zien 
welke dieren ergens geweest zijn. 

 Dat kunnen knaagsporen of 
pootafdrukken zijn, maar ook  
wel drollen die een typische  

vorm hebben. Die van  
ratten bijvoorbeeld  
hebben een sliertje  

aan het eind.  
 

Die van honden herken je wel,  
die liggen vaak op  

speelveldjes.  


