
                

                   Nieuwsbrief “Juliana Hertenkamp”december 2015. 
 
Het einde van het jaar 2015 is al weer in zicht. De dagen zijn donker maar van een echte winter is nog 
geen sprake. Een beetje vorst zou wel goed zijn…ook voor de weien die op dit moment ontzettend 
drassig zijn. Dit geeft regelmatig problemen bij sommige dieren doordat er modderkluiten tussen het 
hoeven blijven hangen en wat dan weer irritatie kan veroorzaken. 
 
In het afgelopen half jaar zijn er weer ’n aantal wensen gerealiseerd en kunnen van de ‘lijst”geschrapt 
worden. 
 
Door een donatie van de “Rotaryclub Tiel” en “Fonds Hertogenwijk”, werd het mogelijk de totaal 
verrotte beschoeiing langs de vijver te vervangen. Wat we nog missen….geschikte beplanting voor de 
randen langs de vijver en in het stukje wei van de watervogels. Momenteel is het daar nog erg kaal en 
geeft een troosteloze indruk vooral met dit natte weer. Ook de waterstraal in de vijver zouden we graag 
vervangen voor een echte fontein maar…ook daar hangt een prijskaartje aan. Andere zaken hebben 
prioriteit. Zo is er bv. weer een nieuwe drainagepomp in de hertenwei geplaatst en zijn er putjes 
geplaatst om wateroverlast voor de bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Van de Lionsclub Tiel hebben we een cheque mogen ontvangen van € 5000,- Drie jaar hebben zij voor 
ons park op zaterdagen in de Tielse Binnenstad met het “Gavioliorgel” gecollecteerd. Uit het lijstje met 
onze wensen hebben zij voor de besteding van deze gift, een overkapping van het bestrate gedeelte in 
de grote wei gekozen. Hier wordt aan gewerkt en de plannen zijn al in een verder gevorderd stadium. 
 
-Het dierenbestand is weer aangevuld met een nieuwe Alpaca. Ook hij heet weer “Koosje”. 
-Graag willen wij de wens van onze overburen, van hun donatie weer pauwen in ons park te 
plaatsen, inwilligen. Helaas is dit nog niet gelukt. Daarvoor hebben we jonge pauwen nodig. Door 
steeds in ons park te voeren hoop je ze te leren, niet buiten ons park op zoek te gaan naar voer. Dat 
veroorzaakt overlast.  
-Onze pony Lotje heeft een veulen “Diezel” Het is een dondersteen en voor kinderen te uitbundig. Hij zal, 
samen met z’n moeder dan ook niet meer bij de kinderen in de grote wei kunnen op 
woensdagmiddagen.  
  
We gaan het jaar 2015 afsluiten met een “dank je wel”aan al onze vrijwilligers en donateurs. Wij 
realiseren ons, dat zonder hen het “Juliana Hertenkamp niet kan blijven bestaan. We hopen dan ook 
dat we in het komende jaar weer op U mogen rekenen. 
 

Wij spreken de wens uit dat het jaar 2016 U veel goeds en geluk mag brengen 

                                                                                             in een goede gezondheid!!                   

Hele fijne feestdagen!! 
 
Bestuur “Stichting Dierenpark Tiel” 
Kijk voor meer informatie ook op onze vernieuwde site www.hertenkamptiel.nl    
“Denk Internet Solutions” heeft Pro Deo, deze mooie site voor ons gebouwd. 

http://www.hertenkamptiel.nl/

