
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.  06-82693639 
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.kinderboerderijlimmel.nl/   
 

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. 14 043 
 

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. 
 

  
Lessen over dieren 

 
De twee instellingsboerderijen in 

Maastricht bieden zelfdoe-lessen aan 
voor het basisonderwijs  

 
 
 

Vink o.a. aan:  
Boerderij & Dieren en Excursie 

 

 

https://dierinnoodmaastricht.nl  www.cnme.nl  

Kinderboerderij 
De Heeg 

https://nmegids.nl/algemeen/lesaanbod/nmeg
ids.php?aanbieder=mr&doel=overzicht  
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Pas op! Loslopende varkens! 

 
In veel natuurgebieden  
bevinden zich ever- 
zwijnen. Dat zijn de  
voorouders van onze  
tamme varkens. Als ze  
jongen hebben kunnen   
ze erg agressief worden.  
Niet alleen loslopende  
honden worden aangevallen,  
maar ook wandelaars  
zonder hond zijn soms de klos. 

 
Houd honden aan de lijn, blijf op de 

grote paden en ga niet in de schemering 
of ’s nachts een natuurgebied in! 
https://waarneming.nl/species/432/  

  
Een rat met een rugzakje 

 
Al langer worden  

Gambiaanse buidelratten  
ingezet om explosieven en  

tuberculose op te sporen. Een  
nieuwe tak van dienst is het opsporen 

van mensen onder het puin in 
rampgebieden.  

 
Om het rampgebied heen worden  

speciale zenderkastjes geplaatst die 
samenwerken om de rat te lokaliseren. 
De rat heeft geleerd om op een knopje 

aan het rugzakje te drukken als hij 
mensen heeft gevonden. Zo weten 

hulpverleners waar ze  
moeten zoeken. 

 
Een Gambiaanse Hamsterrat kan wel 90 
cm lang worden (de staart inbegrepen) 

en 1,5 kg zwaar worden. 
https://apopo.org/ 

 
Sperwer 

 

     Kortsnuiten verboden 

 
  Honden met een te korte  
  snuit en uitpuilende ogen  
mochten al niet meer gefokt  
   worden, maar nu mogen  
ze ook niet meer gehouden  
      of ingevoerd worden. 

 
De mensen die nu nog zo’n hond 

hebben, mogen die wel houden. Vaak 
hebben deze dieren al verschillende 

peperdure operaties achter de  
rug om gewoon adem te 

kunnen halen. 
www.koopgeenkortsnuit.nl/  

 
Dierenzegeningen 

 

Tijdens dierendag op 4 oktober vinden 
veel dierenzegeningen plaats ter ere 
van de sterfdag van Sint Franciscus  
van Assisi in het jaar 1226. Hij stond 
bekend als een grote dierenvriend.  

 
In januari vindt in een aantal landen een 

dierenzegening plaats ter ere van  
Sint Antonius Abt (de heilige met het 

varken) Hij was onder andere de 
beschermheilige van dieren.  

Antonius Abt stierf in het jaar 356.  
Hij werd 105 jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De kat de bel aanbinden 

 
Er zijn in Nederland bijna  
3 miljoen huiskatten en 
daarnaast zijn er nog  
de naar schatting  
1 miljoen zwerfkatten.  
Per jaar worden er zo’n  
60.000 huiskatten als  
vermist opgegeven,  
waarvan maar een klein  
aantal bij de eigenaar  
terugbezorgd kan worden.  
Bij honden, waarbij de chip al verplicht is, is dit 

nu al ruim 90%. Loslopende huiskatten en zwerf-
katten zorgen voor veel overlast. Ze kunnen 
ziekten overbrengen, vuilniszakken open-
scheuren, in andermans tuinen poepen  

en ze bezorgen gemeenten 
grote opvangkosten. 

www.chipjedier.nl  

 
Waarom doet-ie dat? 

 
Ieder vogeltje zingt wel zoals het  
gebekt is en vaak zien mannetjes  

er anders uit dan vrouwtjes,  
        maar er is ook van alles te  
zien aan het gedrag van vogels.  

Een specht ‘drumt’ bijvoorbeeld om zijn eigen 
gebied af te zetten en andere vogels maken 

 zich heel groot om veel indruk te maken.  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Zeldzame boerderijdieren 
 

Iedere streek overal ter wereld kent 
streek-eigen rassen boerderijdieren. Dat 
zijn rassen die zich hebben aangepast 

aan de omstandigheden  
en doel ter plekke.  

 

Door de moderne veehouderij dreigen 
veel oude boerderijrassen verloren te 

gaan. Een aantal fokkers is stug 
doorgegaan met het houden en  

         fokken van zeldzame  
              huisdierrassen.  

 

Ook op veel 
kinderboerderijen worden 

zeldzame boerderijdieren gehouden. 
https://szh.nl/erfgoedcentra/ 

. 
Voorleeshond helpt bij leesproblemen 

 

Sommige kinderen  
hebben veel moeite  
met lezen en vinden  
dit daarom ook  
helemaal niet leuk.  
Het bezorgt ze een  
behoorlijke achter- 
stand op zowel op  
als buiten school.  
 

In de Verenigde Staten heeft men ontdekt 
dat het voorlezen aan honden kinderen 
zelfvertrouwen geeft omdat ze zich dan 
niet opgejaagd en bekritiseerd voelen. 

 

Een voorleeshond vindt namelijk ieder 
verhaal prachtig en ook ieder kind aardig. 

Op verschillende scholen en in biblio-
theken zijn voorleeshonden regelmatig 

actief. Zo’n hond heeft eerst een  
opleiding als hulphond gehad. 

www.hulphondnederland.nl   
 
 

      
 
 

Wist je … dat volgens de nationale vogeltelling in januari er weer meer merels zijn, maar dat het aantal mussen achteruit gaat? www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling ... dat 

steeds meer mensen vinden dat katten niet zonder toezicht buiten mogen lopen? http://huiskatthuiskat.nl/ … dat het jaar 2023 in China vanaf 21 januari is uitgeroepen tot het 
Jaar van het Konijn? Het konijn staat symbool voor geduld, geluk en vrede … dat  steeds meer ooievaars voor de winter niet meer wegtrekken naar warmere oorden, maar 

gewoon hier blijven? Waarschijnlijk omdat onze winters steeds warmer worden www.ooievaars.eu  … dat https://huisdierenwelzijn.nl/ kan helpen als mensen geen (medische) 
zorg meer kunnen geven aan hond of kat? … dat ratten dol zijn op hondenpoep? Nog een reden om achter je hond de poep op te ruimen!  … dat mensen zijn gewend dat 

veranderingen van bovenaf komen, maar dat mieren laten zien dat het ook anders kan: van onderaf. Bij problemen staat vaak één (gekke) mier op die wat anders  
doet en durft en daardoor problemen kan oplossen … dat je nooit een konijn alleen moet houden? Kijk of je een vriendin of vriendje kan vinden zoals bij  https://rozeindhoven.nl 

… 
 

 
Gekke mieren      

www.vogelbeschermi
ng.nl/actueel/?tag=vo

gelgedrag 

 

Poster met  
Sint Antonius 
Abt op poster 

van een 
congres over 
educatieve 
boerderijen  

in Italië 
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