
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.lanaken.be/domeinpietersheim  
 

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   
 

Medw. Fauna Beheer.Gem.Maastricht 
Fred Verseijden. Tel.: 043 - 3505313 
 

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 16 september 2018 
 garage sale 

2
e
 hands spullen voor honden en katten 

Animal’s Faith 
 

Zaterdag 22 september 2018 
14.00 – 17.00 u. 

Opening Natuurgluren in de Tapijn 
www.natuurgluren.nl  

 
Zaterdag 29 september 2018 

De hond, de basis 
Lezing Animal’s Faith 

 
Woensdagmiddag 3 oktober 2018 

Dierendag 
Meerdere locaties  zie www.cnme.nl  of 
www.facebook.com/events/891145014414667  

 
Zaterdag 6 en 20 oktober 2018 

Trekken aan de lijn 
Animal’s Faith 

 
Zaterdag 3 en 17  november 2018 

Uitvallen aan de lijn  
Lezing Animal’s Faith 

 
Tot en met 18 november 2018 

Activiteiten rondom ‘Kleur’ 
Natuurhistorisch Museum Maastricht 

 
Zaterdag 1 en 15 december 2018 

Een nieuwe hond! Wat is wijsheid? 
Lezing Animal’s Faith 

 
Iedere woensdag- en zaterdagmiddag 

koken en (duurzame) activiteiten. 
Kinderboerderij Limmel 

http://www.daalhoeve.nl/
http://www.kinderboerderijdeheeg.com/
http://www.facebook.com/KinderboerderijLimmel
http://www.lanaken.be/domeinpietersheim
http://www.dalz.nl/
https://dierinnoodmaastricht.nl/
http://www.animalsfaith.nl/
http://www.natuurgluren.nl/
http://www.cnme.nl/
http://www.facebook.com/events/891145014414667


Fiets door Maastricht op Dierendag 

 
Op woensdagmiddag  

3 oktober vieren de Maastrichtse 
kinderboerderijen en Animal’s Faith 

dierendag. Eigenlijk valt die op donderdag 4 
oktober, maar dan is er geen vrij van school. 

 
Dit jaar is er op verschillende 

‘dierenplekken’ iets te doen, te beleven en 
te leren. Iedere plek heeft dan een diersoort 
in de hoofdrol. Dat zijn konijnen in Limmel,  
koeien in Daalhof, varkens bij Maasveld in 
Heugem, paarden en pony’s in De Heeg, 

kippen bij boerderij De Grubbe aan de 
Vijverdalse weg en honden bij Animal’s 

Faith in de Beatrixhaven. 
 

Een fietsroute brengt je naar de 
verschillende plekken.  

Zie agenda op achterkant. 
  

Natuurgluren 

 
Bij alle werkzaamheden  

en activiteiten op Tapijn in  
Maastricht, gaat de natuur  

 haar eigen gang. Een  
werkgroep verzamelt  

foto’s, video’s en verhalen  
over flora en fauna waardoor de bijzondere 
dynamiek van de stadsnatuur met iedereen 

gedeeld kan worden. Via QR-codes op 
Tapijn die je kunt scannen, kan op een 

website gezien worden wat er allemaal te 
beleven is in het stadspark  

rondom de Tapijn. 
 

Op 22 september wordt de website op de 
Tapijn gelanceerd met veel leuke 
activiteiten. Het start in gebouw Z. 

 

www.natuurgluren.nl   
 
 
 
 

 
 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Het familievarken 

 
De familievarkensstal is een totaal nieuw  

idee en is gebaseerd op wat een varken van 
nature kan, graag wil en waar het geluk-
kig van wordt. Verschillende leeftijden 

leven en leren van elkaar.  
 

Familievarkens zijn dus geen  
gewone varkens en ook geen  
biologische  varkens. Zij komen 
niet buiten, waardoor ze minder 
bevattelijk zijn voor ziekten die  
van buiten komen aanwaaien. 

 
De allereerste familievarkensstal wordt  

in de gemeente Boekel in Noord-Brabant 
gebouwd. De gemeente en de  

provincie ondersteunen dit project 

www.hetfamilievarken.nl 
  

Paarden zijn groepsdieren 

 
Zet zoveel mogelijk jonge paarden van 
hetzelfde geslacht, grootte en leeftijd van 
mei tot oktober bij elkaar en ze krijgen de 
beste opvoeding die je maar bedenken 
kunt. Dat kunnen zo’n 20 paarden van 
verschillende eigenaren zijn en de wei 

moet natuurlijk groot genoeg zijn. 
 

Het beste is de groep in één keer bij elkaar  
te zetten. Het zal even wat ruzie opleveren 

om de rangorde te bepalen maar dat leidt 
eigenlijk nooit tot verwondingen. 

Voordelen zijn dat de dieren groeien van 
vers gras, dat ze elkaar opvoeden en 
leren hoe ze met elkaar om moeten 

gaan. Natuurlijk moet er wel een  
oogje in het zeil gehouden worden  

en moeten er ook  schaduw en  
water in de wei aanwezig zijn.  

Rashond of asbakkie? 
 

Honden stammen af van de wolf en 
rashonden worden gefokt op speciale 

eigenschappen. Dat kunnen 
jachthonden zijn om wild op te sporen of 

herdershonden om mee te helpen bij 
het bij elkaar houden van schapen. 

 
Omdat veel mensen een uiterlijk van 
honden steeds belangrijker vonden, 
springen veel fokkers daar op in en 

ontstaan er honden met allerlei  
ernstige gebreken. 

 
Een goede fokker let op de gezondheid 

van zijn dieren en dan moet je soms 
ook wachten op een rashond. 

Natuurlijk kun je ook in een asiel  
terecht voor een ‘tweedehands’  

rashond of asbakkie. 
www.sophia-vereeniging.nl/rasdieren  

 
Twee oehoe paartjes in Maastricht 

 
Sinds 1997 broeden er oehoe’s in de 
Enci groeve op  de Sint-Pietersberg. 

Jonge oehoe’s blijven ongeveer 6 
weken op het nest. Als ze al uitgevlogen 

zijn, worden ze nog door de ouders 
gevoerd en leren ze zelf jagen. In het 
najaar verlaten ze de groeve om een 

eigen plek te zoeken.  
 

De oehoe is de grootste  
uil ter wereld en kan wel  
67 cm groot worden. De  

oehoe mannen zijn  
iets kleiner.  

 
De oehoe  

jaagt op duiven,  
ratten en muizen. 

 

Vandaag in de natuur 

 
Tot en met mei 2017 bevond zich op het 

station van Utrecht Centraal een matrixbord 
dat niet de vertrektijden en/of vertragingen 

aangaf, maar weetjes in de natuur. Waar het 
eerste ei werd gelegd, waar jonge 
gierzwaluwen uitvlogen of welke  

planten in bloei  
stonden. 

 
 
 
 
 
 
 

Deze ‘vertrek-en aankomsttijden’ in de natuur 
zijn nu te vinden op 

https://twitter.com/hodienaturam  
 

Goudvis bekent kleur 

 
Goudvissen komen oorspronkelijk uit Azië, en 
behoren tot de familie van de karperachtigen. 
De jongen van verwilderde goudvissen die zijn 

losgelaten in een rivier hebben een  
minder opvallende kleur. 

 
Goudvissen kunnen het beste in een aquarium 

gehouden worden. Een kom is te klein, 
geestdodend en heeft te weinig zuurstof. 

Men heeft ontdekt dat goudvissen niet dom 
zijn, een geheugen hebben en zelfs hun 

verzorgers kunnen herkennen. Goudvissen 
kunnen 15 – 20 jaar oud worden. 

 
Als goudvissen uiteindelijk te groot worden 

voor een aquarium, kunnen zij in een  
vijver worden overgeplaatst.  

Let op reigers! 
https://www.licg.nl/aquariumdieren  

. 

Wist je … dat je paarden in natuurgebieden absoluut niet moet voeren? Ook geen gras. Ze worden vervelend van voeren, gaan bedelen en gaan uiteindelijk bijten en slaan als ze dan van 
(andere) mensen niets krijgen. Die paarden kunnen niet meer gehouden worden in een natuurgebied, waar ook wandelaars komen … dat in België het bij wet verplicht is om katten te 

steriliseren/castreren? Alleen erkende kattenfokkers mogen ‘complete’ dieren verkopen of weggeven … dat muggen niet op licht afkomen, maar op de lucht van zweet? … dat een paard wel 50 
liter water per dag drinkt? … dat er honden getraind zijn op het opsporen van kanker? … dat vleermuizen in de herfst op vrijersvleugels gaan? Door allerlei voor ons bijna niet hoorbare  piepjes en 

twietjes proberen ze de ware te vinden en hun territorium  te verdedigen …  dat er ook een ‘Vergeten Dierendag’ is? Die vindt plaats op 5 oktober om  
aandacht te vragen voor de boerderijdieren die het niet zo fijn hebben. De Dierenbescherming roept dan ook iedereen op minder vlees te eten en  

over te gaan op vlees dat in ieder geval het Beter Leven Keurmerk heeft. https://beterleven.dierenbescherming.nl … 

http://www.natuurgluren.nl/
http://www.hetfamilievarken.nl/
http://www.sophia-vereeniging.nl/rasdieren
https://twitter.com/hodienaturam
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https://beterleven.dierenbescherming.nl/

