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NIEUWSBRIEF 7

Een nieuwe nieuwsbrief van het hertenkamp. Er is weer een hoop gebeurd, veel
leesplezier.
•

Er zijn hertjes, kuikentjes, geitjes en lammetjes geboren. En er zijn weer
nieuwe vrijwilligers bij gekomen.

•

We hebben een nieuwe secretaris: Annelies Brems. Verderop in deze
nieuwsbrief kun je kennis met haar maken.

•

We hebben een facebook pagina: Hertenkamp Vianen. In deze nieuwsbrief
hebben we een aantal van de facebook berichten weer gegeven. Bezoek eens
onze pagina en “like” onze pagina. Zo blijf je regelmatig op de hoogte van het
reilen en zeilen in het hertenkamp

Dit staat er zoal op facebook

www.facebook.com/hertenkampvianen

Damherten verliezen elk jaar hun gewei en direct begint er weer een nieuwe te
groeien. Blijft een bijzonder gebeuren zeker als je ziet hoe groot zo'n gewei is.
Die van afgelopen jaar kun je bewonderen bij de Ponthoeve als dank voor hun
werk en het voer wat de dieren ontvangen heeft de Ponthoeve dit gewei
gekregen.
Geen zorgen, het witte deel is echt geen schedel maar een stuk gips in de vorm
van een schedel. Dus ga je pannenkoeken eten werp dan ook eens een blik
omhoog.
De twee geitentweelingen zie je
altijd bij elkaar. Ze liggen graag
tegen elkaar aan en als de een
het hogerop zoekt dan wil de
ander er graag bij zijn. Leuk als
je het ziet want niet altijd past
het samen en dan kun je echte
bokkensprongen zien..

Kamille
Kamille, deze mooie zomerbloemen
zien we helaas ook veel in het
hertenkamp. Helaas? Jawel, want de
kamille lusten de dieren niet en waar
kamille groeit, groeit geen gras en gras
hebben nodig voor de dieren! Dus
hebben de vrijwilligers zoveel mogelijk
verwijderd. Het liefst met wortel en al.

Wist je dat: Een mannetjes damhert ook wel schoffelaar wordt genoemd?
De geweien van damherten heten schoffelgeweien. Ze zijn wat breder en de ‘enden’ korter
dan bij edelherten. Het gewei is nuttig als mannetjes in de bronsttijd onderling bepalen
wie de sterkste is. In april wordt het schoffelgewei afgeworpen. In augustus lopen
damherten weer rond met een nieuw tooi van sterk en gevoelloos gebeente. Ons eigen
mannetje loopt ook alweer trots rond met zijn prachtige gewei!

We hebben prachtige grote bomen in ons Hertenkamp maar die willen we ook zo houden. Tuincentrum Huiting heeft hard
gewerkt om de bomen van bescherming te voorzien. Er zijn mooie grote boomkorven geplaatst waardoor de bomen nu weer
goed beschermd zijn tegen de hongerige beestjes. Wij zijn er weer erg blij mee. Dank je wel aan de mensen van Tuincentrum
Huiting. www.tuincentrumhuiting.nl
Mijn naam is Annelies Brems en sinds de bestuursvergadering van 8 juli maak ik officieel deel uit
van het bestuur van de Stichting Hertenkamp Vianen. Ik ben hier heel blij mee en trots op want ik
draag het Hertenkamp een warm hart toe en zie het Hertenkamp als een belangrijke en
herkenbare plek in Vianen. Op sociaal, educatief gebied maar zeker ook als het 'groene hart' van
Vianen heeft het Hertenkamp een perfecte plek centraal in Vianen. Al sinds de oprichting van de
stichting ben ik daarom al donateur maar nu ik een rol kan vervullen binnen het bestuur kan ik
toch mijn steentje extra bijdrage aan een voor mij belangrijk stukje natuur in Vianen.
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Wilt u onze activiteiten steunen stuur
een email aan:
penningmeester@hertenkampvianen.nl
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