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Zoals als elk jaar is er veel onderhoud nodig om het hertenkamp in optimale conditie te houden.
•
Afgelopen winter is bij een storm de hooiruif omgewaaid en zwaar beschadigd. Inmiddels is de ruif
hersteld, aan de grond verankerd en van een mooi dak voorzien. Zo kan deze weer jaren dienen als
winter voederplaats voor de dieren.
•
Drainage naar de Zederik is aangelegd en waar nodig is grond aangevuld.
•
Bij de jaarlijkse klusdag hebben de vrijwilligers weer onkruid tussen de tegels uit gehaald, distels
getrokken, de stal van binnen en van buiten helemaal schoon gemaakt en de stal geschilderd.
Elk jaar doet het hertenkamp mee aan de Clubkas-actie van Rabobank. De leden mogen dan stemmen hoe
het geld verdeeld wordt. Dit jaar kreeg het hertenkamp weer de meeste stemmen in kern Vianen. Een
grandioos resultaat en zeer welkome blijk van waardering van de Viaanse bevolking.
Ook dit jaar zijn de dieren weer ingeënt tegen Q-koorts.
Gemeentebesturen uit de regio hebben het hertenkamp bezocht om kennis te nemen van de wijze van
samenwerking tussen de bewoners en gemeente Vianen: Ze waren erg onder de indruk.

GASSERVICE
Het Hertenkamp kan niet bestaan zonder sponsors. De sponsorgelden worden
gebruikt om beheer en onderhoud te bekostigen. Vanaf het begin is GASSERVICE
Vianen een trouwe en belangrijke sponsor. Als dank voor hun betrokkenheid
hebben we dit jaar het markante gewei van onze bok aan hen geschonken. We
zijn er zeker van dat het bij hen een mooi plekje in de showroom krijgt.
Bedrijven kunnen het hertenkamp sponsoren met een naamsvermelding op de
website en het informatiebord. Particulieren kunnen donateur worden. Wilt u een
bijdrage leveren aan het hertenkamp, neem dan contact met ons op via
info@hertenkampvianen.nl.

Even voorstellen
Gerda Veenstra neemt zitting in het stichtingsbestuur.
Mede oprichtster en bestuurslid Marielle Bende heeft na 6 jaar
aangegeven haar functie neer te leggen. Wij danken Marielle voor haar
inbreng en toewijding en zijn verheugd dat Gerda Veenstra haar plaats
in het bestuur wil overnemen.
Gerda: “Ik vind het erg leuk om een steentje bij te kunnen dragen aan
ons mooie hertenkamp. Ook leuk om de mensen te leren kennen die
zich ook inzetten. Ik had geen idee dat er zoveel bij kwam kijken!!”

Een gewichtige zaak
Elk jaar rond 25 april valt het
gewei.
De ‘stangen’ vallen één voor
één. Het is een heel gewicht en
de bok kan dan wel eens
duizelig worden als het er
afvalt.
In 2018 woog het gewei dik
2600 gram.

Na een maand zie je al weer
flinke geweitjes groeien.
Het nieuwe gewei is nog
helemaal omkleed met
fluweelachtige huid.
Na 2 maanden heeft de bok
alweer een flink gewei.

Al bijna helemaal volgroeid en
nog steeds omkleed met
fluweelzachte huid.
De huid op het gewei
heet bast en het afschuren
wordt vegen genoemd.

De hoofdvorm van het gewei
wordt bepaald door de genen en
is dus elk jaar hetzelfde en even
uniek als een vingerafdruk

www.facebook.com/hertenkampvianen
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Wilt u onze activiteiten steunen, stuur
een email aan:
penningmeester@hertenkampvianen.nl
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