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NIEUWSBRIEF 2
Overdracht Hertenkamp op 29 juni

In de zomer van 2011 kwamen inwoners van Vianen in actie om de dreigende opheffing van het hertenkamp
aan het Zwanengat te voorkomen, waarna in september de Stichting Hertenkamp Vianen (SHV) werd
opgericht. Op vrijdag 29 juni 2012 zal het hertenkamp officieel door wethouder Margot Stolk namens de
gemeente worden overgedragen aan de Stichting Hertenkamp Vianen. De officiële overdracht vindt plaats
om 15.00 uur bij het hertenkamp. Iedereen is van harte welkom om hiervan getuige te zijn. Er is dan ook een
demonstratie schaapscheren (zie verderop in deze brief). Speciale dank aan sponsoren, donateurs en
vrijwilligers die ons steunen. Een overzicht is te vinden bij vrienden op www.hertenkampvianen.nl

Hertenkamp krijgt opknapbeurt
De eerste zichtbare activiteit van Stichting Hertenkamp
Vianen (SHV) is het opknappen van het hertenkamp.
1) Allereerst zal het hek vervangen worden. Het bestaande
hek is verouderd en op plaatsen zwak. Uit
veiligheidsoverwegingen dient het hek daardoor vervangen
te worden. Bovendien wordt het aanzien sterk verbeterd.
2) Voor het groenonderhoud zal SHV een langdurige
sponsorovereenkomst aangaan met Hoveniersbedrijf Jaap
van Reeuwijk uit Lexmond. Dit bedrijf zal ons meehelpen
het hertenkamp te onderhouden. Voor deze toezegging zijn
we hun zeer erkentelijk.

AppelTap Troebel, Lekker! Goed voor u…. en het
hertenkamp
Om de kosten te dekken voor het beheer van het
hertenkamp gaan we o.a. ongezoet en 100% puur
appelsap verkopen. De AppelTap is een 5 liter
verpakking met tapkraantje. Het sap is geperst van
heerlijke verse appels van Nederlandse bodem. De
AppelTap is makkelijk hanteerbaar, kleine kinderen
kunnen 'm zelf bedienen. 60 dagen houdbaar, zelfs
buiten de koelkast. Ongeopend is het sap tot anderhalf
jaar houdbaar. Een AppelTap gaat € 10.= kosten en de
verkooppunten worden binnenkort bekend gemaakt. Via
appeltap@hertenkampvianen.nl kunt u alvast deze
AppelTap bestellen. OOK LEUK OM KADO TE DOEN!

Schapenscheermiddag

Schapenscheermiddag

Het hertenkamp is een mooie ontmoetingsplek voor de inwoners van Vianen. Elk moment van de dag bezoeken
mensen het hertenkamp. Het is de bedoeling om met kleinschalige activiteiten het hertenkamp nog
aantrekkelijker te maken. Daarom zal 29 juni tijdens de overdracht een schapenscheerdag plaatsvinden.
Iedereen is van 14.30 tot 16.30 van harte welkom om op deze middag met (klein)kinderen te komen kijken hoe
de schapen geschoren worden. De kinderen kunnen bovendien van het appelsap proeven. Er is ook gelegenheid
om kennis te maken met de nieuwe gezichten achter het hertenkamp en evt ideeën uit te wisselen.

Oproep
Het hertenkamp zoekt
•
Vrijwilligers om de dieren en het groen te helpen verzorgen, activiteiten te organiseren.
•
Donateurs die willen bijdragen in de kosten van het opknappen van het hek en het onderhoud van de dieren en het park
Via info@hertenkampvianen.nl kunt u zich aanmelden, wij nemen dan contact met u op.
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