
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.  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.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. 

 
Zondag 4 oktober 
Dierendag  

 

www.doggydating.com  
Voor hondenwandelingen,  
losloopgebieden etc.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

In dit kinderprogramma staan 
dierenwelzijn en het zorgen voor dieren 
en natuur centraal. Boswachter Tim trekt 
het land in om de natuur een handje te 

helpen. Elke aflevering is hij op een 
andere plek te vinden en krijgt hij hulp van 

kinderen. zappelin.nl/beestenbrigade 
 

Heb je een leuke dierentekening van je 
hond, je kat, paard, konijn of schildpad 
gemaakt? Stuur hem dan op naar de 
KRO-NCRV, t.a.v. Beestenbrigade, 

Postbus 23000, 1202 EA Hilversum. Wie 
weet komt die op de website of op tv! 

 
 

 

https://dierinnoodmaastricht.nl  

www.cnme.nl  
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‘Surfende’ spinnen 

 
In de herfst kun je overal duizenden heel 

dunne draden zien. Ze wapperen in de wind 
en soms loop je er tegenaan en zit je er 

helemaal vol mee. 
 

Het gaat hier om meestal jonge spinnen die 
zich met behulp van de bijna onzichtbare 

draden door de wereld bewegen. Zo’n 
spinnetje zoekt een hoog punt en spint een 
draad die met de wind mee drijft en ergens 
blijft plakken. Dan surft het spinnetje langs 
de draad naar de overkant. De reis kan erg 

ver gaan. Er zijn zweefdraden gevonden 
ver over zee of hoog in de lucht. Zo hebben 

spinnen zich overal kunnen vestigen. 
Bij ons zie je de draden meestal  
als ragfijn zijde in de struiken.  

Meer weten over spinnen? 
www.natuurpunt.be/pagina/spinnen  

 
Soms staan schapen er gekleurd op 

 
Vrouwtjesschapen (ooien) worden  

meestal in het najaar gedekt door de  
ram (het mannetjesschaap). In de dektijd 
heeft de ram een zgn. dektuig met een 
kleurblok om. Zo ziet de boer meteen 

wanneer een ooi er "gekleurd" op staat en 
dus gedekt is. Nu kan de vermoedelijke 

geboortedatum uitgerekend worden.  
 
 
 
 
 
 

De draagtijd is vijf maanden min vijf  
dagen. Er worden meestal twee lammetjes 

geboren die ongeveer drie maanden  
bij de moeder drinken. 

www.licg.nl/weidedieren/schaap/  

Filmhonden 

 
Honden die in films optreden worden 
daar speciaal voor getraind. Soms 
worden er voor één held of heldin 

verschillende honden ingezet. 
 

Er zijn nog steeds mensen die denken 
dat zo’n filmhond echt al die knappe 
kunstjes uit zich zelf kan. Zij willen  

ook zo’n slimme hond. 
 

Ook honden van bekende mensen 
brengen anderen op een idee.  

Denk maar aan de vele Labradoodles 
momenteel. Waar een vraag is, ontstaat 
ook een markt en fokkers die het niet zo 
nauw nemen springen daar gretig op in.  

 
Wil je een hond? Ga dan eerst na wat je 

precies wilt en waar het ras ooit voor 
bedoeld was. Dan weet je ook  

of het dier bij jou past.  
www.rashondengids.nl  

 
Bevers worden boeven? 

 
Bevers zijn enthousiaste bouwmeesters 
met een bijzonder talent: zij bouwen de 
beste dammen. Op de meeste plaatsen 

kunnen zij hun gang gaan en zijn ze 
goed voor de natuur. 

 
Op andere plaatsen brengen zij wel 
schade toe en moeten de dammen 

steeds worden afgebroken of er worden 
te veel bomen en struiken vernield.  

Naar schatting zijn er in Limburg 
momenteel meer dan 1000 bevers 

werkzaam en wordt naar oplossingen 
gezocht om overlast tegen te gaan.. 

www.ark.eu/natuurontwikkeling/dieren/bever  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op safari thuis in de tuin 

 
In een stadstuin gebeurt van alles. Zoek de 

verschillende soorten vogels, vlinders, spinnen, 
insecten, slakken, regenwormen en mieren. Wil je 

op safari in je eigen tuin en wil je weten welke 
dieren het zijn? Je kunt zoekkaarten bestellen bij 

https://winkel.ivn.nl/zoekkaarten/ en 
https://webwinkel.ark.eu/producten/zoekkaarten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op safari thuis in Afrika 
 

Vanuit je luie stoel kun je thuis een ochtend- of 
avondsafari met rangers meemaken die je van 

alles vertellen over de dieren die je ziet. Ook kun 
je filmpjes van eerdere safari’s bekijken. Buiten 

de live beelden 2 keer per dag kun je ook 24 uur 
per dag via webcams de Afrikaanse natuur 

bekijken. Deze ultra moderne camera’s  pikken 
geluiden en bewegingen op, waardoor  

er altijd iets bijzonders te zien is. 
https://wildearth.tv/safarilive/   

Er is ook een jeugdafdeling met safari’s 
https://wildearth.tv/kids  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoe hou je katten buiten de deur (tuin) 
 

Bah, alweer een kattendrol in de tuin of 
alweer zo’n kat achter de jonge vogeltjes 

aan. Bovendien verzorgt niet iedereen zijn 
kat even goed en dan kan kattenpoep 

ziekten overbrengen, zoals toxoplasmose.  
Katten graven graag in losse grond. 

Bodembedekkers en kippengaas op de 
bodem helpen tegen struinende katten. 
Een rollende bezemsteel of pvc buis op 

een muur of schutting houden katten uit de 
tuin. Waterpistool of sprinkler met 

bewegingsmelder helpen ook. 
www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/katten

-versus-vogels  
 

De grote vogelverhuizing 
 

Miljarden vogels vertrekken in de herfst 
naar andere, warmere oorden. Sommige 

soorten trekken naar Afrika. Andere blijven 
liever dichter bij in Europa en er zijn ook 
soorten die helemaal niet wegtrekken, 

zoals mussen, merels en eksters. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spreeuwen kruipen in het najaar in grote 
groepen tegen elkaar aan om warm te 
blijven. Soms slapen er wel duizenden 

vogels samen. Spreeuwen zijn wel 
trekvogels maar gaan niet zo ver weg. Er 
komen spreeuwen vanuit Noord Europa 

hier naar toe om te overwinteren, maar er 
gaan ook spreeuwen vanuit Nederland 

naar Zuid Europa om daar te overwinteren. 
www.vogelbescherming.nl  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
  
 
 
 
meestal 
 
 
 

Wist je … dat honden verschillende ziekten en aandoeningen bij mensen kunnen ruiken? In Duitsland zijn al 8 honden getraind om corona op te sporen … dat je een schaap  
dat op haar rug ligt niet zelf overeind kan komen en snel (over de kont) recht gezet moet worden? Gebeurt dat niet dan kan ze binnen een paar uur doodgaan … dat ieder land, 

iedere streek een eigen schapenras heeft?  Dat heeft te maken met aanpassing aan de omgeving en klimaat https://szh.nl/rassen/schapen/ … dat de lynx het grootste katachtige 
dier in Europa is? In België is hij nu gespot met een wildlife camera trap www.landschapvzw.be/lynx  …  dat je, als je een huisdier wil, eerst moet weten of een bepaald dier wel 

geschikt is als huisdier? www.worldanimalprotection.nl/huisdier-of-niet ... dat er momenteel heel veel honden worden aangeschaft omdat mensen meer tijd thuis doorbrengen. Met 
een hond kun je immers lekker wandelen. Hoe herken je een broodfok handelaar? https://houseofanimals.nl/download-brochure/ … is je hond bang voor vuurwerk en wil je zelf 

ook liever weg met oud en nieuw? Ga nu alvast zoeken naar een leuk adres, want die zijn steeds sneller volgeboekt! …  
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