
De dag van de operatie

Voor de meeste grote operaties wordt u ’s ochtends al verwacht met uw huisdier zodat we voldoende 
tijd hebben voor de operatie en uw hond/kat dezelfde dag nog fit genoeg is om naar huis te gaan. 
Omdat de grotere operaties meerdere uren duren en uw dier nog wat moet bijkomen van de narcose 
kan hij/zij meestal pas tegen de avond opgehaald worden. Als u van ver moet komen is het altijd fijn 
om de dag een beetje leuk door te komen, dus vandaar een paar ideeën.

Stevige natuurwandelingen

Kunt u genieten van een mooie wandeling? Of neemt u nog een andere hond mee? Vergeet dan zeker 
uw wandelschoenen niet. Dit zijn een paar locaties in de buurt die zeker de moeite waard zijn.

*Connecterra Maasmechelen

Zetellaan 54, Maasmechelen.
http://www.connecterra.be/wat-te-doen/de-wandelroutes/659

*Mechelse heide

Joseph Smeetslaan 280, 3630 Maasmechelen

http://www.connecterra.be/np-hoge-kempen/toegangspoort-mechelse-heide/605

*Oudsberg  Opoeteren     

Bergeindestraat    Opoeteren  https://www.wandeleninlimburg.be/nl/routes/3378059/?
lon=5.663053092156384&lat=51.06151823320508&z=14

Stadse wandeling

Houdt u liever droge voeten, dan kan een wandeling op verharde ondergrond misschien meer bekoren. 
Zowel in Thorn als Maaseik zijn er ook vele gezellige eetgelegenheden.

*Thorn  (NL)

https://vvvmiddenlimburg.nl/nl/thorn-witte-stadje-midden-limburg

*Maaseik (B)  marktplein, musea, zwembad,…

https://toerisme.maaseik.be/
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Een dagje shoppen

Ook de fanatieke shoppers onder jullie kunnen hun hart ophalen hier in de buurt. In Maasmechelen (B)
en Roermond (NL) zijn er outlet shopping centers, waar je door de week geen last hebt van de ergste 
drukte. Hou wel nog wat budget apart zodat de operatie van uw lieveling nog betaald kan worden ;-). 

*Maasmechelen

https://www.maasmechelenvillage.com/nl/uw-bezoek/toeristische-informatie/

*Roermond

https://nl.shoppeninroermond.info/outlet_center

Fietsen

Met mooi weer is het ook een prachtige omgeving om met de fiets te verkennen. Hiervoor stippelt u 
best een route uit via het fietsknooppunten-netwerk. 

https://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx

Marktbezoek

In het nabijgelegen stadje Bree is er op vrijdagen altijd markt. Hiermee vult u geen hele dag, maar 
wellicht leuk om te combineren met een andere activiteit.
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