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Hertenkamp Vianen bestaat 5 jaar en dit is niet onopgemerkt gebleven. Dank aan alle sponsoren
donateurs en bezoekers voor de steun afgelopen jaren. Vrijwilligers en bestuur wensen een ieder een
voorspoedig en gezond 2017

Dierendag 4 oktober hield het Hertenkamp Vianen een open middag voor alle geïnteresseerden uit Vianen. Het was
prachtig weer die middag en dat heeft geholpen. Met een opkomst van tussen de 80 en 100 bezoekers was het een
groot feest. De kinderen konden vragen stellen aan Wim onze dierenarts, Ben de beheerder en aan de
dierenverzorgers. Tevens was er een quiz met vragen over het Hertenkamp. Voor de kinderen die langskwamen had
de fa. Baars een grote kist met appels beschikbaar gesteld. Tevens was er een quiz met prijzen voor de winnaars
Tijdens de lustrumborrel voor onze sponsoren en vrijwilligers heeft wethouder Wijnmalen een mooi gewei aan de stal
onthuld. En heeft Tuincentrum Huiting een gewei ontvangen. De geweien zijn afkomstig van onze eigen hertenbok
Paul. Elk jaar “produceert” hij weer zo een bijzonder gewei. Gemeente Vianen draagt het hertenkamp een warm hart
toe en is altijd welwillend om met ons mee te denken. Tuincentrum Huiting sponsort het Hertenkamp door al het
groen te onderhouden. Vorig jaar ontving de Ponthoeve al een gewei voor al hun inspanningen en bijdragen.

stage
Ook afgelopen jaar heeft een aantal jongeren weer hun MAS
stage bij het hertenkamp uitgevoerd. We hebben momenteel 3
stagiaires, Linda, Hiba en Amber die onder begeleiding van
Vincent en Allart elke vrijdag de stal schoon maken. Wanneer het
weer een beetje mooier wordt krijgen ze wat grotere klussen
zoals vogelhuisjes ophangen, kamille, brandnetels eruit halen en
voorkant van het hek onkruid vrijmaken. Dit doen ze onder de
begeleiding van Wim Bekenkamp en Ben van der Heijden. Voor
de stagiaires heel leerzaam voor het Hertenkamp een welkome
hulp.

HP STAAL
Afgelopen 10 september jl. hadden we bij HP STAAL - VIANEN
een mooi jubileumfeest voor o.a. het 35 jarig bestaan van de
zaak! Genodigden mochten een donatie doen ten behoeve van
goede doelen in Vianen. 10 geselecteerde goede doelen uit
Vianen waren uitgenodigd voor de uitreiking van de cheques;
Vrienden van Batenstein, Voedselbank Vianen, Hospice Vianen,
Dierenambulance Vianen, Harmonie Orkest Excelsior Vianen,
Stichting Hertenkamp Vianen, Stichting Leergeld Vianen, PKN
Vianen, Speelotheek Vianen en Scouting Batenstein Vianen.
Tijdens de uitreiking vertelde men kort wat ze deden en waar
het geld aan besteed gaat worden. Stichting Hertenkamp Vianen
is erg blij met deze mooie bijdrage.

www.facebook.com/hertenkampvianen
Bestuur
Paul de Blok, Voorzitter
Annelies Brems, Secretaris
Mariëlle Bende, Regelgeving
Dominic Leijten, Penningmeester
Wim Hermans, PR en Sponsoring

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