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KANJER FLEUR
Op donderdag 22 juli stopt er een grote limousine XL op de
parkeerplaats bij Dierenpark ZiE-ZOO. De deur gaat open en Fleur
samen met broertje Mees en haar vader en moeder stappen uit.
Met deze rit in de limousine XL naar Dierenpark ZiE-ZOO is de eertse wens van Fleur uitgekomen.
Bij Dierenpark ZiE-ZOO wordt Fleur welkom geheten door medewerker Ivo. De rondleiding begint bij
de pinguïns, de lievelingsdieren van Fleur.
Dierverzorger Lora vertelde tijdens het voeren van alles over deze leuke dieren. Daarna hebben Fleur
en Mees de schildpadden met een borstel schoongemaakt. Toen de schilden weer spik en span waren
gingen ze door naar de wasberen. Die kregen meelwormen gevoerd, welke in oude schoenen verstopt
waren, en die schoenen werden in het verblijf gezet. Zo moeten de wasberen meer moeite doen om bij
de meelwormen te komen. Na de wasberen was het tijd voor de reuzenmiereneter, samen met dierverzorger Sven hebben Fleur en Mees Alice gevoerd.
Aan het einde van de rondleiding stond in de blokhut, op een mooi gedekte tafel, een lunch klaar.
Voor het eten kregen Fleur en Mees hun welverdiende diploma ‘dierverzorger’ uitgereikt en een
pinguïnknuffel. Fleur genoot zichtbaar van haar favoriete lunch, een broodje snijworst.
De dag was nog lang niet voorbij voor Fleur, nog meer wensen werden vervuld: zo heeft ze nog op een
politiemotor gezeten, is ze onder politiebegeleiding naar snoepwinkel Jamin gebracht. Fleur heeft ook
nog een ‘meet and greet’ gehad met zangeres Emma Heesters en heeft zelfs nog met haar gezongen.
Het was een onvergetelijke dag!

Kanjer Wens Nederland is een non-profitorganisatie die wensen vervult van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 15
jaar. Kijk voor meer informatie op www.kanjerwens.nl
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VROEGER

In augustus jl kregen we bezoek van Dhr. en Mevr. Arts.
De grond waar Dierenpark ZiE-ZOO zich op bevind was
vroeger in hun bezit. In 1973 begon de familie Arts een
ruilverkavelingsboerderij. Op de plek waar de stallen voor
de varkens stonden staat nu het nieuwe hoofdgebouw.

Het perceel besloeg in die tijd 25 hectare.
Naast de varkens en het verbouwen van
groenten heeft de familie Arts ook nog
hectares met zonnebloemen gehad. Dat
was helaas van korte duur, met name de
kraaien hadden de zonnebloempitten
snel gevonden en maakte dankbaar
gebruik van deze overvloed aan voedsel.

N ieuwsbrief 03/2021

4

5

De familie Arts heeft van 1973 tot 1996 dit gemengde bedrijf gehad. Toen
de boel verkocht was zijn ze vertrokken naar Leiden waar deze rasechte
Brabanders weer een nieuw leven hebben opgebouwd. Inmiddels behoren
Dhr. en Mevr. Arts tot de respectabele tachtigers en zijn ze gelukkig nog
heel fit. Er is veel veranderd sinds die tijd. Er lopen nu zwarte beren op de
plek waar vroeger geploegd werd. Wat er wel nog is zijn het zandpad, de
landbouwgrond achter -en opzij van het dierenpark, en het woonhuis.
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Beestenboel
Op de ‘eigen plek’ voor cliënten (beter bekend als de ZiE-ZOO Crew)
zitten een aantal bijzondere dieren. Deze dieren worden door de
ZiE-ZOO Crew verzorgd. De dieren geven de cliënten rust en het zijn
de enige dieren in het park die ‘hands on’ (ze mogen opgepakt en
aangeraakt worden) verzorgd worden.
Er zitten twee zeldzame huisdierenrassen: het Hollands kuifhoen en de oud Hollandse meeuw. Het
Hollands kuifhoen behoort tot één vande oudste Nederlandse kippenrassen. Ze zijn erg opvallend door
hun witte kuif. De oud Hollandse meeuw is een oud duivenras die zijn naam te danken heeft aan de
gelijkenis van de wit/blauwgrijze vorm met de zeemeeuw.
De bonte eekhoorns hebben een mooi verblijf naast de duiven en kippen gekregen. De eekhoorns zijn
de hele dag bezig en erg actief. De bonte eekhoorns zijn een gefokte kleurversie. Er is ook een mooie
caviaweide waar de cavia’s alle ruimte hebben. In de caviaweide staat een grote overkapping met daaronder de in aanbouw zijnde ‘muizenstad’. Op termijn zullen daar verschillende soorten kleurmuizen te
zien zijn. Op uitnodiging van één van de ZiE-ZOO Crew leden krijgen bezoekers van ZiE-ZOO een
rondleiding langs de dieren, de moestuin en de kas.

HET
GELUID...

Het mysterie is opgelost..., wat was nou dat geluid wat onze buren van
vliegbasis Volkel elke avond hoorde. Waren het mensen die nog door het
dierenpark doolden, misschien vogels, of waren het onheil voorspellende
roofdieren!? Na wijs beraad binnen de inwonersvereniging ‘Nightwatch’
was men er uit, het kon niet anders dan het geluid van een hyena zijn.
In het nieuwe logo van de inwonersvereniging
‘Nightwatch’ kijken drie hyena’s je ‘lachend’ aan.
Parkmanager Eeg Manders kreeg uit handen van
enkele inwoners van de vliegbasis een mooie
plaquette met het nieuwe logo.

N ieuwsbrief 03/2021

8

9

DOLORES
HERENIGING VAN TWEE ZUSSEN
Na een paar maanden wachten kregen we goed nieuws uit
de dierentuin van Dortmund. Ze hebben een vrouwtje
beschikbaar voor ons en haar naam is Dolores.
Ze zat in Dortmund een beetje in de weg omdat ze bezig zijn met het verbouwen van hun Zuid-Amerika
gebied. Verder kon er met haar niet meer gefokt worden. Dortmund is eigenlijk het hoofdcentrum als
het gaat om miereneters. Zij coördineren het fokprogramma van de miereneters, geven advies aan
parken welke miereneters waar heen gaan en met welke dieren het beste gefokt kan worden om de
bloedlijnen in Europa zo zuiver mogelijk te houden en inteelt te voorkomen. Na het goede nieuws
gingen wij in ZiE-ZOO aan de slag om het transport te regelen. Zo moesten we eerst de juiste kist voor
de miereneter uitzoeken. De eerste kist die we hadden (waar Alice in vervoerd is) leek hen iets te klein.
De tweede kist die we voorstelde was prima en die hebben we dus voor het transport gebruikt.
Dortmund regelde intussen het juiste papierwerk en wij regelden het transport waaronder een
transporteur. Ik (Sven Houët dierverzorger bij ZiE-ZOO) en Ivo Damen (all round medewerker ZiE-ZOO)
gingen dit transport uitvoeren. We mochten de miereneter in Dortmund gaan halen omdat ik een
transportbewijs heb en één van de vaste verzorgers van de miereneters ben en Ivo omdat hij tijdens zijn
studie onderzoek gedaan heeft naar voeding en stereotiep gedrag bij miereneters in dierentuinen.
Daarbij heeft hij ook regelmatig contact gehad met Dortmund ZOO. Toen alles geregeld was konden we
een datum afspreken om naar Dortmund te gaan en dat was 7 Juli jl.
07/07/2021; Dag van transport. Deze ochtend vertrokken Ivo en ik rond 08:15 richting Dortmund ZOO.
De heenreis verliep soepel en vlot we hadden bijna geen file, rond Dortmund wordt er veel aan de weg
gewerkt dus dat viel mee. We kwamen rond 10:00 aan in Dortmund ZOO. Daar spraken we met Ilona de
curator van Dortmund en Stephanie de 2de curator die Ilona ondersteund. We deden een rondje park
en om 11:45 spraken we af bij het mierenetergebouw waar we de hoofdverzorger van de miereneters en
vaste verzorger van Dolores konden spreken. We spraken over haar karakter, haar voeding, training, en
of ze samen met andere dieren gehouden kan worden en of ze van een douche houdt. Na het
ophalen van de auto gingen we naar de verblijven waar de miereneters zaten waar Ivo, hoofdverzorger
Ilona en Stephanie stonden te wachten. De transportkist waarin Dolores ook haar training had gedaan
stond inmiddels klaar. Het ging erg vlot en ze zat snel in de transportkist. Als beloning kreeg ze wat
meelwormen. Dolores moest nu overgeplaatst worden van de ene naar de andere transportkist.
Dit verliep ook vrij vlot. Toen ze eenmaal veilig in de kist zat verplaatste we de transportkist in onze auto.
We namen afscheid van de verzorgers en Stephanie om vervolgens weer terug naar Volkel te rijden.
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Na een korte tussenstop om even te checken hoe het met Dolores was waren we rond 14:15 weer in
Volkel. Tim (curator) Jon (hoofd dierverzorging) en een aantal dierverzorgers stonden al te wachten. In
het nieuwe verblijf was er voor Dolores al een weegschaal klaar gezet om de transportkist te wegen met
Dolores erin en de transportkist zonder Dolores om het gewicht te bepalen. We zetten de transportkist
in het verblijf waar Dolores rustig de kist uitliep om haar nieuwe omgeving te ontdekken. Dat ging heel
goed en nadat ze gegeten had heeft ze nog neuscontact met Alice gehad. Na een nacht rust hebben we
Dolores in het perk gezet waar Alice eerst altijd in te zien was met mooi weer. Dit ging goed. Ik liep met
Dolores naar buiten en afgezien van 1 verkeerde afslag ging het vlekkeloos. Ze heeft het die dag goed
volgehouden, ze heeft van 09:00 tot 15:30 buiten gelopen. Dit was voor een eerste keer op het buitenperk erg goed en ze voelde zich snel op haar gemak. Ze had zelfs al geslapen in het nieuwe buitenperk.
Ze doet het nu erg goed en loopt ook regelmatig rond in het grote buitenperk. We willen in de toekomst
gaan kijken of Alice en Dolores ook samen op het grote buitenperk kunnen. Maar dat is weer een heel
ander traject.

Tekst Sven Houët Foto Stefan Halewijn
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ZiE-ZOO
TALENT

Sinds begin dit jaar zijn Rick (19 jaar) en Leon (21 jaar) met
veel plezier en passie actief in de kas en moestuin van
Dierenpark ZiE-ZOO. Leon werkt sinds mei 2018 bij het
dierenpark en Rick is in september 2020 gestart.
Naast dierverzorging hebben ze allebei al de nodige ervaring in de groenvoorziening. Rick heeft op 27
juni 2019 zijn diploma groen en dier behaald, ook Leon heeft in zijn middelbare schoolperiode werkzaamheden in het groen verricht. Dus ervaring met dieren voeren, schoffelen en onkruid wieden is er
zeker. Ze waren dus allebei gelijk heel enthousiast toen er vanuit de begeleiding werd gevraagd of ze
mee wilden helpen met het opzetten van de kas en moestuin. Verwachtingen waren er eigenlijk niet. Er
was uiteraard wel de hoop dat er iets moois zou ontstaan, maar vooral dat alle planten hard zouden gaan
groeien. Rick geeft aan dat hij eigenlijk alles wel leuk vindt in de moestuin zoals schoffelen, water geven,
het oogsten en ook de bezoekers uitleg geven over de moestuin. Leon benadrukt dat hij het proces van
helemaal niks tot wat er nu staat helemaal geweldig vindt. Met een brede glimlach zeggen ze wat er nu
in de moestuin groeit: andijvie, suikermais, stokslabonen, sperziebonen, courgettes, peultjes, zoete
puntpaprika, tomaten, aardbeien en pompoen.
Nu de eerste groente is geoogst en de nieuwe andijvie stekjes weer buiten zijn gepland zijn Rick en Leon
al volop bezig om te bedenken hoe zij de kas- en moestuin in de winter vorm willen gaan geven. Voor
nu is het doel om de geoogste producten te verwerken in de voerkeuken. Leon zou het leuk vinden om
het zelf op te voeren aan de dieren. Het ultieme doel van Leon is om van de aardbeien een milkshake te
maken terwijl Rick het ziet zitten om bijvoorbeeld courgettesoep te maken voor in de horeca.
Leon geeft aan geen verdere ambitie te hebben voor groenvoorziening in het Dierenpark. Hij vindt de
combinatie van dierenverzorging, kas en moestuin erg leuk. Rick geeft wel aan dat hij het in de toekomst
leuk zou vinden om snoeiwerkzaamheden op het park uit te gaan voeren.
Kortom: De Zie Zoo talenten Rick en Leon hebben afgelopen half jaar iets moois neergezet!

Rick en Leon
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BOOMKUNSTENAAR

De manoel of pallaskat (Otocolobus manul) is een kleine
katachtige uit de steppen van Centraal-Azië. Sinds juni hebben
we deze soort in de collectie. Met haar schutkleur is ze tussen
de stenen moeilijk te zien, dus je moet er wat moeite voor doen.
N ieuwsbrief 03/2021
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Het was misschien al opgevallen, het is bijna niet te missen als je de
parkeerplaats bij Dierenpark ZiE-ZOO op rijd, de prachtige boom met
dieren gemaakt door Dirk Reinders. Dirk heeft jaren gewerkt in de
boomverzorging en maakte daar kennis met de kettingzaag en het
gebruik daarvan, het zogenaamde ‘carven’. De kunstwerken van Dirk
zijn nog op meerdere plekken bij ZiE-ZOO te bewonderen.
Voor meer informatie www.beeldhoutwerk.nl

Foto’s Stefan Halewijn
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