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Nieuwsbrief “Juliana Hertenkamp” juli 2013                    
 
Nog net voor iedereen op vakantie is, een samenvatting van het afgelopen half jaar. 
 
De winter duurde lang en daardoor hebben veel van onze m.n. de drachtige dieren, geruime 
tijd op stal gestaan. Met het oog op de bevallingen en daarna te lage temperaturen om de 
lammetjes naar buiten te laten dus een must. 
Bezoekers toe laten in de schuur was op dat moment volgens de voorschriften af te 
raden/verboden, i.v.m. evt. Q-koorst besmetting…..ook al zijn onze dieren hier uiteraard 
tegen ingeënt. 
Over het algemeen zijn alle bevallingen zonder problemen verlopen. Gelukkig was Donald 
net aanwezig toen het niet goed ging bij een dwerggeit. Het geitlam lag niet goed. Met de 
ingeschakelde hulp van een vriend is het gelukkig allemaal goed gekomen en stond er even 
later een gezond geitlam bij z’n moeder te drinken.  
 
Ook hebben we erg veel wateroverlast gehad. Zelfs de grote schuur heeft tot 2x toe blank 
gestaan. Gelukkig waren er op dat moment nog geen lammetjes. Beide pompen voor de 
drainage bleken kapot (gevroren?)te zijn. Deze zijn gerepareerd en ook bij het speeltuintje is 
een extra kolk met pijp naar de put geplaatst zodat het water sneller afgevoerd wordt. 
Hopelijk houden we het bij de eerstvolgende flinke (tropische) bui ’n beetje droog. 
 
Omdat het in de eerste wei bij de schuur zo ontzettend modderig was is nu ook het 
linkerdeel voor de stal bestraat. Dit had eigenlijk met behulp van vrijwilligers gerealiseerd 
moeten worden tijdens de NL-doet dag. Maar…helaas…er hadden zich geen vrijwilligers 
gemeld voor het uitgraaf-en inrijwerk, dus moest dit karwei door ’n paar cliënten van 
 ’s HeerenLoo en het bestuur geklaard worden.  
Gelukkig hebben leerlingen van “Stivako”onder deskundige begeleiding van hun docent, het 
geweldig netjes bestraat. 
 
Daarnaast zijn er rubberen tegels onder het draai/speeltoestel geplaatst.  
Door Wim Kegelaar (bestuur) en Tom en is er een deel van de beschoeiing van de vijver 
vervangen. Over een groot gedeelte was deze verrot en kalfde de grond steeds verder af. 
Het ligt in onze bedoeling ook de overige beschoeiing op deze wijze te vervangen, 
maar…helaas het schip met geld is nog niet binnen gevaren.  
 
Natuurlijk stond de viering van het 50 jarig jubileum van het hertenkamp centraal. Op 30 
april was eigenlijk de datum maar op 5 mei is dit uitbundig gevierd. We vonden dat het een 
groot feest moest worden met natuurlijk zo min mogelijk onkosten. 
Dankzij de sponsoring van diverse bedrijven zijn wij daar redelijk goed in geslaagd. (kijk voor 
een uitgebreid verslag en foto’s hiervan elders op deze site. 
 
Nogmaals willen wij allen die een steentje hebben bij gedragen, op wat voor manier dan 
ook, en er voor gezorgd hebben dat het een fantastische dag werd, heel hartelijk 
bedanken.  
 



 
Blz.2 
 
Rabo Fietsdag  
Ook dit jaar hebben we weer mee gedaan en de deelnemers die voor ons park fietsten 
hebben hopelijk ook dit jaar weer en fijne dag gehad. Wij in ieder geval wel! 
Uiteindelijk hebben er 26 mensen mee gefietst en leverde dat een bedrag op van € 260.-  
Een deelnemer die op ’t laatst toch niet mee kon doneerde spontaan zelf € 10,- 
Allemaal hartelijk bedankt voor deelname. We hopen dat we ook volgend jaar weer op jullie 
mogen rekenen. 
 
Helaas, helaas maar onze donateuractie loopt terug. Kom op mensen…schrijft U vandaag 
nog in en doneer jaarlijks een vast bedrag!!! (inschrijfbriefjes verkrijgbaar in het paviljoen 
van het Dierenpark)  
 
U als bezoeker vindt het misschien allemaal vanzelfsprekend, maar dat is het niet. 
Wilt U van ons park blijven genieten, doneer!!! ……….maar….dat niet alleen. We hebben 
dringend behoefte aan vrijwilligers!! 
 
Het zou zo leuk zijn als kinderen wat vaker in de grote wei zouden kunnen bij de dieren en 
bezoekers een kopje thee, koffie e.d. zouden kunnen gebruiken. Hiervoor zijn wel een 
wakend oog en (begeleidende ) handen nodig.  
Voelt u zich geroepen…meldt u aan!! 
 
Het huidige 3 koppige bestuur verricht op dit moment de meest noodzakelijke vrijwilligers 
taken en heeft ook duidelijk uitbreiding nodig. Bent U geïnteresseerd neem dan contact op!! 
 
Eigenlijk had ik mijn verhaal iets vrolijker af willen sluiten. Maar helaas. Afgelopen weekend 
hebben onverlaten ingebroken in ons paviljoen. Een zeer laffe streek!! Het spaargeld van de 
cliënten voor een dagje uit en het kasgeld is hierbij verdwenen. Wil ik het niet eens hebben 
over de vernielingen die daarbij zijn aangericht en de nasleep m.b.t. het herstel. 
Mocht U in de nacht van zaterdag 13 en zondag 14 juli iets verdachts hebben gezien..meldt 
dit dan a.u.b. bij de politie. 
 
Rest ons nog U allen een hele goede zomer te wensen en als U weg gaat een goed reis en 
behouden thuiskomst!! 
 
Graag tot ziens in ons park!! 
Bestuur Stichting Dierenpark Tiel 
 
 
 

                                                                                                                    
 
 
 



                   


