
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. 

 
 

Nestkastjes en voederplanken maken 

 
www.vogelbescherming.nl/in-mijn-

tuin/nestkasten/zelf-een-nestkast-maken  
 

www.natuurpunt.be/pagina/een-
vogelvriendelijke-tuin  

 
 
 
 
 

Gelukkig nieuwjaar 

met hopelijk weer 

heel veel mooie 

activiteiten! 

 

 

https://dierinnoodmaastricht.nl  

www.cnme.nl  
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Een levende kerstboom 

 
Een kerstboom brengt niet alleen 
gezelligheid in huis maar ook heel  

veel kleine beestjes.  
 De top 5:  

1. Spinnen 
2. Springstaartjes  
3. Mijten  
4. Wantsen  
5. Bladluis  

 
Boom goed uitschudden dus, afvegen met 

een handveger en vaker stofzuigen. 
www.naturetoday.com/intl/nl/nature-

reports/message/?msg=18420  
 
 

Help een blindengeleidehond  
aan het werk 

 

Als je, om welke reden  
dan ook, geen mogelijkheid  

hebt een pup op te voeden en  
daar van te genieten, kun je  

ook op afstand een pup  
adopteren die straks  
blindengeleidehond  

gaat worden. 

 
Als sponsor krijg je toegang  

tot het puppydagboek van jouw pup.  
Via foto's, verhalen en filmpjes,  
volg je de avonturen van de pup  
van vlak na de geboorte tot hij 
 na 2 jaar aan het werk gaat. 

Vanaf 8 Euro per maand betaal je  
mee aan de opleiding van de hond. 

  
Studeren kost geld! 

https://sponsoreenpup.nl/  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Meer otters en bevers,  

minder hazen en konijnen 

 
Er wordt vanaf 2006 bijgehouden hoe 
het met de zoogdieren in Nederland 

gesteld is. De otter en de bever  
zijn weer helemaal terug. 

 
Helaas gaat het met de konijnen en 
hazen een stuk minder goed. Bij de 
hazen denkt men dat dit vooral komt 
door het verdwijnen van stukken ruig 
land. Bij de konijnensterfte denkt men 

aan verschillende virusziektes. 
www.zoogdiervereniging.nl 

 
Steenuiltjes 

 

Steenuiltjes zijn de kleinste uiltjes in 
Nederland. Ze zijn net zo groot als een 

spreeuw. Het zijn holenbroeders en 
hebben hun nest ver weg in de holte 
van een boom. Dat is ook meteen de 

reden waarom nestkasten voor 
steenuilen zo lang zijn.  

 

Het eigenlijke nest bevindt zich 
helemaal achteraan, afgescheiden 

door een schotje waar alleen de  
steenuil langs kan maar een  

wezel of een kauw niet. 
 

      In de lange gang  
      bevindt zich ook  
      een poepplaats.  
    Het ‘balkonnetje’  
maakt de landing  
makkelijker.  
Steenuiltjes eten  
insecten, wormen  
en soms een muis. 
www.steenuil.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corona kat of hond 

 
Bezint eer ge begint gaat zeker op bij de 

aanschaf van een huisdier. Nu mensen veel 
meer thuis zijn of werken, stijgt de vraag naar 

een hond, kat, konijn of cavia. Met een hond kun 
je een wandeling maken in de natuur, dat doe je 

niet zo gauw in je eentje. Je komt andere 
 hondenbezitters tegen, waarmee je  
(op anderhalve meter afstand) een  
praatje kunt maken. Veel katten,  
konijnen en cavia’s zijn  
blij met gezelschap en  
worden graag aangehaald. 

 
Bedenk wel dat huisdieren zeker geen tijdelijke  
therapeuten zijn. Huisdieren kunnen wel 10, 15 

of zelfs 20 jaar gaan worden, jonge dieren 
moeten opgevoed worden en hebben ook na 

corona recht op een goede verzorging en veel 
aandacht. Voer en dierenarts kosten veel geld. 

Op www.licg.nl  vind je informatie over het 
huisdier van je dromen. 

 
Koeien kletsen ook heel wat af 

 

Op de universiteit van Maastricht is onderzoek 
gedaan naar koeientaal. Het blijkt dat er maar 
liefst 16 ‘loei-geluiden’ ontdekt zijn waaronder 

een geluid om haar kalf te roepen, om de boer te 
begroeten en om aan te geven honger te 
hebben Het was al bekend dat sommige  

koeien een ‘hartsvriendin’ hebben.  
Ze zoeken elkaar altijd op. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rat als huisdier 

 
Ratten hebben niet zo’n beste reputatie, 

maar dan hebben we het over de wilde rat. 
De tamme rat stamt af van de bruine rat en 
is een heel leuk en slim huisdier. Tamme 
ratten zijn er in verschillende kleuren. Je 
kunt ze van alles leren en ze worden erg 
graag geknuffeld. Naast knaagdierenvoer 
lusten ze eigenlijk alles. Ze zijn ook heel 
graag bij mensen. De kale staart is voor 

veel mensen een minpuntje en het is ook 
jammer dat ze niet zo oud worden, 

gemiddeld 3 jaar.  
Meer info: www.licg.nl 

 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 

Bestrijding exoten 
 

Planten en dieren die van nature niet 
voorkomen in Nederland of in Europa, 
kunnen uitgroeien tot een plaag. Deze 

exoten kunnen een bedreiging  
vormen voor de natuur  

en de gezondheid  
van mensen. 

 

Bij de dieren zijn dat  
o.a. de halsbandparkiet, de Tijgermug,  
de Aziatische Hoornaar en de wasbeer. 

 Ieder jaar vindt een Week van de 
Invasieve Exoten plaats.   
http://invasieve-exoten.nl/  

   

Wist je … dat er dit jaar geen vuurwerk afgestoken mag worden? Ook een opluchting voor alle huisdieren! … 
dat zgn. prikkelhalsbanden voor honden niet alleen verboden zijn sinds 2018 maar dat je ook een fikse 
bekeuring riskeert. Zie je een hond met zo’n band en spreek je de baas er liever niet op aan? Bel de 

Dierenpolitie 144. … dat er sinds kort een verbod is op het fokken van honden en katten met een te korte neus? 
… dat er ook in de winter vlinders zijn? De kleine wintervlinder is er zo een. Deze nachtvlinder wordt pas  

actief na de eerste nachtvorst. Je kunt hem ‘s avonds vinden op de stam van een boom.  
Het vrouwtje heeft geen vleugels. Zij hoeft alleen maar eitjes te leggen.  

Het mannetje moet wel kunnen vliegen om haar te vinden  www.vlinderstichting.nl … 
www.vlinderstichting.nl  ... ? … ? … 

Wist je dat een zoönose een ziekte is die  
van dieren op mensen kan overgaan? De 
Maastrichtse kinderboerderijen in Daalhof,  
De Heeg en Limmel en de boerderijen van 
Maasveld en Vijverdal zijn in het bezit zijn 

van het keurmerk zoönose van             

www.gddiergezondheid.nl/keurmerkzoonosen, 
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