
                               
 

                   Nieuwsbrief 2017. 
 

Een jaar voorbij…waar blijft de tijd. Er is veel gebeurd dus het wordt een lange 
nieuwsbrief. Ga er maar voor zitten!! 
Ook ‘n héél bijzonder jaar omdat eind vorig jaar, 3 bestuursleden van het toen nog 5 koppig 
tellende bestuur, het besluit namen om per 31-12-2017 te stoppen met hun 
bestuursactiviteiten.  
De toekomst voor het hertenkamp zag er daardoor niet erg rooskleurig uit, temeer… omdat 
er via de site en het mededelingenbord in het park al jaren gevraagd werd om nieuwe 
bestuursleden. Via een NL Doet dag 2 jaar geleden meldde Mandie Briene zich aan en ’n jaar 
later, Hein de Jong. Hein en Mandy zouden dus de enig overblijvende zijn……Da’s dus niet te 
doen!! 
Ons park….een ontmoetingsplek voor jong en oud, voor alloch-en autochtoon en een 
prachtige dagbestedingplek voor een aantal cliënten van ’s Heerenloo… dreigde te 
verdwijnen als er geen nieuwe bestuursleden zouden komen. 
Dat mocht niet gebeuren…dus…. een plan van aanpak opgesteld….campagne voeren!!  
Dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat 5 nieuwe bestuursleden zich aanmeldde en 
daarnaast ook nog ’n aantal vrijwilligers voor diverse andere taken. Gelijktijdig trokken we bij 
de gemeente aan de bel waar we om een eenmalige financiële bijdrage vroegen voor 
renovatieprojecten die op korte termijn gerealiseerd zouden moeten worden 
maar waarvoor geen geld was. Een nieuw bestuur zou dan niet direct met 
financiële problemen geconfronteerd worden. Daarnaast hebben we ook om 
een structurele verhoging van de jaarlijkse subsidie gevraagd. 
De gemeente is aan ons eerste verzoek tegemoet gekomen en heeft een eenmalige extra 
subsidie van € 15000,- geschonken….helemaal geweldig!!  

Met dank aan de gemeente!!  
Met deze extra subsidie heeft het nieuwe bestuur ervoor gezorgd dat de vloer van het 
paviljoen inmiddels gerenoveerd is en er een opvang voor de vogels gecreëerd is, ( achter de 
grote schuur), zodat die in tijden met heersende vogelgriep, snel opgehokt kunnen worden. 
Het overgebleven deel is voor renovatie van het hekwerk. Dit laat nog even op zich wachten 
omdat het nieuwe bestuur kiest voor overal nieuw gaaswerk, waardoor er een hoger 
prijskaartje aan hangt. Daarvoor worden dan ook eerst sponsors gezocht. Daarmee is het 
nieuwe bestuur al actief aan de slag gegaan en niet zonder resultaat. 
De mensen die ons jaarlijks “met ’n X bedrag ondersteunen als sponsor van ”Vrienden van 
het Hertenkamp” hebben al kennis gemaakt met “Willem Jansen”, die deze actie verder 
nieuw leven in gaat blazen en al weer diverse nieuwe sponsors/donateurs bereid heeft 
gevonden. Ik hoef u niet te vertellen wat daarmee gaat gebeuren…juist…het nieuwe 
hekwerk. 
 
Al ’n paar jaar, sparen we voor een nieuwe ponystal. De ponyritjes op woensdagmiddag, een 
flessen actie bij de Emté én van leerlingen van het Lingecollege, een schenking van “wish I 
had a cake”, een bijdrage uit “Een aandeel in de Betuwe” en uiteraard de sponsors van 
“vrienden van het Hertenkamp” die ons jaarlijks ondersteunen, hebben er voor gezorgd dat 



er voldoende financiën voor zijn en begin volgend jaar wordt er een nieuwe stal voor de 
pony’s neer gezet. Ik schrijf pony’s, maar… ….het zal u niet zijn ontgaan, dat Saartje er 
niet meer is. Zij was erg ziek. Er zat niets anders op dan haar in te laten slapen. Er wordt 
nu gezocht naar een net zo lieve pony als Saartje en natuurlijk ook als onze Lotje.                                                                                                         
 

Verder heeft de Achtbaanschool een sponsorloop gehouden die maar liefst  

€ 1000,- opgeleverde en heeft dit aan ons hertenkamp geschonken.. Chapeau!!.. 
Dit bedrag wordt, als dat nodig is, bij de ponystal en/of bij het nieuwe hekwerk 

gelegd. 
 
Ook onze overburen van de “West Luijnsepoort” gingen weer, zoals ieder jaar met de pet 
rond. We mochten maar liefst € 574,50  op onze bankrekening bij schrijven SUPER bedankt!! 
 
Dit is allemaal heel positief!! Maar…. helaas mogen we ons paviljoen niet meer verhuren van 
de gemeente.  Een regelrechte ramp voor ons. Met deze extra inkomsten lukte het goed om 
alles draaiende te houden. Er is inmiddels een exploitatie vergunning en er wordt naar 
andere mogelijkheden gezocht. Zo mogen kinderfeestjes onder bepaalde voorwaarden 
weer gehouden worden en mogen we het paviljoen ook verhuren voor bv. cursussen en 
workshops.…zegt het voort..zegt het voort!!  
Meer informatie hierover bij:  
Evert van IJzendoorn.  e-mail: Evert1223@hotmail.com   Tel: 0615269641 
 
  
In het afgelopen jaar zijn er de gebruikelijke evenementen georganiseerd. Om te 

beginnen…de NL Doet dag. Met een bijdrage van het Oranjefonds aangevuld met eigen 
financiën hebben we de volière aangepakt. De vloer werd ondergraven door muizen. 
Met medewerking van o.a. Kees van Ingen voor de “know how” is er een betonvloer in 
gelegd. En…als dan toch alle vogels even ergens anders gehuisvest zijn, is het handig 
gelijk maar alles opnieuw te witten. Ook de punten van de zijkanten van de grote schuur 
werden op die dag zwart gebeitst zodat het meer een eenheid werd.  

De jaarlijkse schaapscheerderdag, het paasfesstijn, de dierendag en het sinterklaasfeest 
waren weer een groot succes dank aan de organisatoren en alle vrijwilligers die daaraan mee 
werkten! In verband hiermee …Mandy Briene, die het organiseren van de activiteiten op zich 
had genomen heeft om gezondheidsredenen ’n paar maanden geleden haar bestuursfunctie 
ingeleverd. Ze blijft nog wel vrijwilliger. Dank je wel Mandy voor je inzet!!      
Willem Jansen en Lisette Kun, nemen de organisatie voor de evenementen over. 
 
Als U regelmatige bezoeker bent van ons park is het u beslist opgevallen dat Kuzco, de 
bruine lama plaats gemaakt heeft voor een bruine alpaca. Ze heet Nova. Helaas was Kuzco 
niet meer te handhaven omdat hij te pas en te onpas, de bezoekers trakteerde op een soms 
half verteerde gras fluim. Niet fijn als je dat recht in je gezicht krijgt of op je kleding terecht 
komt. 
Ook is de wens van onze overburen, pauwen terug te laten keren in ons park, eindelijk in 
vervulling gegaan. Het zijn 2 jonge pauwen die hopelijk honkvast blijven. Omdat ze in ons 
park opgroeien en er hun voedsel krijgen is die kans groter. Laten we hopen dat ze niet aan 
de wandel gaan in de buurt. Verder is er in het dierenbestand weinig veranderd. Natuurlijk 
de jonge lammetjes in het voorjaar waarvan een deel nu op locatie vrijthof gehuisvest is. Die 
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mogen nog niet gedekt worden door de rammem en bokken die nu weer bij diverse soorten 
schapen en geiten lopen. En …als ze hun werk goed doen, zorgen ze in het voorjaar weer 
voor nieuw leven en dartelend spul in de weien. Prachtig!! 
  

De ratten zorgden, in tegenstelling met vorige jaren, voor heel veel overlast. Het 
verbod op het voeren van de eenden hielp niet echt, behalve dan, dat wij er ontiegelijk veel 
wilde eenden bij kregen die uiteraard barste van de honger. 
Uiteindelijk heeft de gemeente er een professioneel bedrijf opgezet die hopelijk een 
rattenplaag voor volgend jaar helpen te voorkomen. 
 

Dan, voor menigeen een doorn in het oog…”de bruggetjes”. Wat zijn ze 
slecht. Aan het bruggetje bij de achteringang, hadden we in eerste instantie 
zelf al gesleuteld en later heeft ook de gemeente planken geslagen over de 
rotte plekken. Begin volgend jaar wordt dit gerenoveerd. Bij inspectie van 
het bruggetje in het park bleek dit er nog veel erger aan toe te zijn en moest het met 
onmiddellijke ingang afgesloten worden voor bezoekers. Men kon geen rondje meer lopen. 
Het werd ook vrijwel direct daarna helemaal afgebroken en goed afgezet zodat er geen 
ongelukken zouden kunnen gebeuren.  
Maar….wat nog erger was…in eerste instantie was er voorvervanging van dit bruggetje pas in 
2019 geld beschikbaar. Dat was wel even slikken. Gelukkig…na diverse malen overleg te 
hebben gehad met de gemeente waren zij er ook van overtuigd dat dit niet zo lang kon 
wachten en wordt ook dit bruggetje volgend jaar opnieuw geplaatst. Dank ook aan Ton 
Arbouw, verslaggever bij omroep Gelderland. 
 
Natuurlijk gebeurt er nog veel meer in n jaar maar dit waren volgens mij de belangrijkste. 
 
Nee toch nog één…en die het allerbelangrijkste:  

Dank aan alle vrijwilligers die op welke wijze dan ook, er voor zorgen dat het 
Hertenkamp kan blijven voortbestaan!!  Super bedankt!!  

 
Wat ook nog wel fijn is om te weten hoe de bestuursamenstelling er per 01-01-2018 uit ziet: 
 
Voorzitter:        Hein de Jong. Gepensioneerd dierenarts.  
                                        (nu ruim 2 jaar bestuurslid, als enig overblijvende) 
                            e-mail: heindejongvet@hotmail.com 
                            tel: 06 10584977 
Waarn. voorzitter        Stinus van Wakeren. Technische -en civiele zaken. 
                                       e-mail: svanwakeren@upcmail.nl  
                                       tel: 06 40044672 
Penningmeester:   Evert van IJzendoorn. Penningmeester en coördinator vrijwilligers. 
                               e-mail: Evert1223@hotmail.com 
                                 tel: 0615269641 
Secretaris:           Vacature. Helaas heeft de nieuw secretaresse om gezondheidsredenen   
                              af moeten haken 
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Bestuurslid:                  Willem Jansen.   Algemene zaken en organiseren van evenementen. 
   e-mail: wcjansen@upcmail.nl  

tel: 0344 612110 
Bestuurslid:                  Lisette Kun.    Organiseren van evenementen. 
   e-mail: lisette.kun@hotmail.com  
                                       tel: 06 13939393 
 

Het nieuwe correspondentie adres voor "Stichting Dierenpark Tiel"  
 gaat per 01-01-2018  worden:     
         Dhr.Evert van IJzendoorn. 
        p/a Nieuwe Tielseweg 14 
        4001 JW, Tiel. 
        e-mail: Evert1223@hotmail.com 
        tel: 0615269641 
 
 
Oud –en nieuwe bestuursleden wensen u allen: 
 

  Mooie kerstdagen, 

              Een geweldig goed 2018  

                         in een goede gezondheid!! 
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