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Al weer het jaar bijna rond!! 
Een jaar waarin we veel hebben kunnen realiseren. Degenen die regelmatig ons park bezoeken of op 
onze site kijken zijn daarvan op de hoogte. 
 
We verwijzen voor het nieuws over de eerste helft van het jaar naar de nieuwsbrief van juli 2012. 
 
Wat de afgelopen periode betreft, zijn er weer een aantal dieren verdwenen. We kunnen niet alles 
wat in het voorjaar geboren is, behouden. Daarnaast zien we in het volgend voorjaar toch ook weer 
erg graag jong spul in onze weien huppelen.  
De rammen en bokken zijn weer weg nadat ze (hopelijk) hun werk goed gedaan hebben.  
Nu maar wachten tot het eerste jong geboren wordt. Weer een spannende periode die aan breekt.  
 
Helaas hebben Hans Verspuij en Donald Vermaas hun bestuursfunctie ingeleverd. Donald blijft 
gelukkig als vrijwilliger nog heel veel taken m.b.t. ons dierenbestand - en het af voeren van mest, uit 
voeren 
Wij danken beiden voor hun jarenlange inzet  
 
Verder zijn er een aantal activiteiten georganiseerd zoals: 

- Een pindasnoer rijgen in de herfst 
- Het sinterklaasfeest…wederom een groot succes 
- En de kerst-in, die gisteren plaats vond. Helaas een geringe opkomst maar daarom niet 

minder gezellig ( een foto-impressie op onze site)  
                    Dank aan de organisatoren!! 

 
Onze ganzen hebben een nieuw onderkomen. Net voordat de eerste sneeuw viel was het klaar en 
hebben ze er dankbaar gebruik van gemaakt. Door sponsoring door onze overburen van de 
WestLuynsepoort,  hebben we dit kunnen realiseren. Ontzettend bedankt!! 
 
2 Leerlingen van de “Stivako”opleiding in Oss, hebben er voor gezorgd dat U weer veilig door ons 
park kunt lopen. Doordat de bestrating door de boomwortels omhoog kwam, werd m.n. achter in het 
park het risico op struikelen erg groot.. Ze hebben in het kader van hun opleiding een enorme klus 
uitgevoerd, waarvoor we hen erg dankbaar zijn. ( hiervan een fotonimpressie op onze site) 
 

Rest ons nog U allen hele fijne kerstdagen te wensen en voor 2013 alles wat 
wenselijk is maar boven al…een goede gezond. 
We zien U graag in ons park!!  

Bestuur Stichting Dierenpark Tiel                                                
Kijk op www.stichtingdierenparktiel.nl voor meer informatie. 

http://www.stichtingdierenparktiel.nl/


 
 
                                           
 
 
 
 


