'Het is in het dierenpark zó veel leuker geworden'
gezin onder de
abonnementhouders, André en
Jolanda Duim en hun zes kinderen,
en de 7-jarige Sinaev, die met zijn
ouders vrijwel geen speciaal voor
kinderen georganiseerde activiteit
overslaat.
Het Amersfoortse gezin Duim viel ter
gelegenheid van het jubileum een
bijzondere rondleiding ten deel.
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AMERSFOORT
Dierenpark Amers-foort ontving
voor het derde jaar op de rij meer
bezoekers dan ooit. Dat is gisteren
gevierd met stamgasten.

,,Het is zó veel leuker geworden
om de dierentuin te bezoeken'',
vertelt Henny. ,,Ik kwam er al toen
mijn inmiddels 62-jarige zoon 4
was. Beesten in saaie en te kleine
hokken. Héél veel meer viel er toen
niet te beleven. Ik begrijp heel goed
dat de dierentuin elk jaar meer
bezoekers trekt. De ontwikkeling
gaat hier maar door.''
Haar (tweede) echtgenoot Wim
heeft behalve dierenliefde nóg een
reden waarom hij zeker twee keer
per week de regiotaxi vanuit het
verzorgingshuis in Bilthoven naar
de dierentuin neemt. ,,Mijn vrouw
zit in een rolstoel. Hier is het op de
keurig aangelegde paden lekker
wandelen voor ons. Al zijn er
helaas ook plekken, zoals de
Savanne, die niet toegankelijk zijn
met een rolstoel.''

ERIC VAN DER VELDEN

Wim en Henny Ruyper (beiden 87)
uit Bilthoven hebben zestien jaar
aaneengesloten een abonnement
op Dierenpark Amersfoort en dat is
niet onopgemerkt gebleven.
Verzorgers en gidsen begroeten
hen als oude bekenden en zelfs
met sommige dieren is een
speciale band ontstaan.
,,Als ik een speciaal geluidje maak,
komt één van de tijgers me
begroeten. Hij geeft dan een
grommetje terug. Echt waar. Het
mannetje in het verblijf vindt dat
niet leuk. Die maakt dan een
pootgebaar van: wegwezen jij!''
vertelt Henny.
Ter gelegenheid van het bereiken
van het alltime bezoekersrecord
van ruim 830.000 kreeg het
echtpaar Ruyper gisteren van
oppergids Coreen speciale
rondleiding achter de schermen.
Het deelde die eer met het grootste
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Het echtpaar Duim spendeert een
belangrijk deel van het
vakantiegeld aan hun achtkoppige
gezinsabonnement. ,,Het is een
keus'', vertelt moeder Jolanda.
,,Van een vakantie in een
buitenland heb je alleen in de
zomer een tijdje plezier. Naar de
dierentuin kun je elke week. Het
fijne van de dierentuin is ook dat je
niet voortdurend op je kinderen
hoeft te letten. Laat ze maar hollen,
laat ze maar ontdekken. Er kan
heel weinig misgaan. En dat maakt
dat jij als ouder je ook kunt
ontspannen. Vorig jaar hebben we
voor de verandering een
gezinsabonnement op attractiepark
Julianatoren in Apeldoorn
genomen. Ook leuk, maar toch
onrustiger. Een daarbij veel verder
weg vanuit Nieuwland.''
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