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Uitnodiging informatiebijeenkomst vrijwilligers hertenkamp Hoogwoud 
28 november 
 
Geachte heer, mevrouw, 
U heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij het hertenkamp in Hoogwoud. 
 
Belangstelling 
Wij waarderen uw belangstelling en bereidheid om te helpen bij het beheer van het hertenkamp. U wilt deelnemen om 
het Hertenkamp weer in goede staat te brengen en te behouden zodat iedereen er weer plezier van heeft. 
 
Uitnodiging 
Hierbij nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op maandag 28 november a.s. van 20.00 tot uiterlijk 22.00 
uur in de gemeenschapsruimte bij het appartementencomplex Graaf Florisstraat te Hoogwoud. 
Wij zullen een toelichting geven over het beheer van het Hertenkamp en het daarbij behorende vrijwilligerswerk. 
 
Agenda: 
 
1. Opening ( dorpsraad) 
2. Taken en verantwoordelijkheden van vrijwilliger, werkgroep ( gemeente) 
3. Opzet werkgroep beheer hertenkamp (dorpsraad) 
4. Stand van zaken wat betreft renovatie hertenkamp (gemeente) 
5. Volgend overleg werkgroep? 
6. Afsluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Verslag van de informatiebijeenkomst ( een volle zaal met ong. 20 personen) 
 
Aanwezig namens Dorpsraad Hoogwoud: 
Peter Groenland 
Adrie Vlaar  
Ingrid Kolken  
 
Aanwezig namens Opbouwwerk Opmeer: 
Mevrouw Ingrêthe Karsten  
 
Aanwezig namens de Gemeente: 
De heer Harry van Langen (beheert het Hertenkamp namens de Gemeente Opmeer) 
 
  
Ik heb inmiddels een lijst met kandidaten die belangstelling hebben voor de vrijwilligersgroep. Deze zijn door mij 
benaderd. (7 personen) 
Na een oproep: (3 personen) 
 
 
Opening: 
Adrie Vlaar, voorzitter Dorpsraad Hoogwoud, opent de bijeenkomst. 
 
Ingrêthe Karsten stelt zich voor.  
 
Harry van Langen schetst het ontstaan van het idee dat de Dorpsraad heeft voorgesteld om het hertenkamp met meer-
dere vrijwilligers te gaan beheren. 
 
Hij somt een aantal taken op die de vrijwilligers op zich kunnen nemen:  

- het schoon houden, signaleren en controleren, voederen  
- het melden van speciale zaken zoals onderhoud, ziekte, bijzonderheden 
- Het moet een samenspel worden tussen de gemeente en de vrijwilligers. 
- Er moet 1 contactpersoon komen voor contact met de gemeente.  

 
Taken Gemeente:  

- Herstelwerkzaamheden, dierenarts waarschuwen, het  dierenbestand  uitwisselen, oormerken het aanvoeren 
van hooi en overige voeding etc. 

- De Gemeente (Harry van Langen)  is altijd bereikbaar, ook in weekenden. 
 
 Vragen en opmerkingen van de aanwezigen:  (antwoorden cursief) 
 

1. Wat er nu nog loopt wordt dat verwijderd? Eenden zullen worden weg gevangen. 
- Ze leggen te veel eieren. 
- Vovos wil deze eenden niet vanwege hun eigen dierenbestand. 
- Er wordt een poging gedaan om eenden te vangen. (Harry van Langen) 

2. Is er nog inspraak m.b.t. het Gebouw? Het gebouw wordt bepaald door de gemeente, de indeling is reeds be-
paald: beheerdersruimte, stroom etc. 

3. Nu loopt veel regenwater richting het huisje. De waterafvoer wordt geregeld, wacht even af. 
4. Hoeveel drinkbakken? Minimaal 2, het staat op de tekening. 
5. Wanneer wordt de Hertenkamp geopend? Opening eind april begin mei 

Volgende week  is de aanbesteding van het gebouw. 
6. Welke dieren komen er? Er komen 6 reeën en een bok, geiten, kalkoenen en een speciaal ras kippen. 
7. Achterkant Dieringersloot: brandnetels belemmeren het zicht. Kan hier wat aan gedaan worden. Er kan eventu-

eel gemaaid worden.                                         
8. Hoeveel vrijwilligers zijn er nodig?  

- Hangt af van de beschikbaarheid van de vrijwilligers.                                                      
- Adrie stelt voor een groepen te maken waar in iedere groep mensen  zijn met bepaalde vaardigheden. 
- Groepen zullen voorzichtig te werk moeten gaan. De dieren zijn schrikachtig  
- Wie wil coördinator zij, die bijv. het rooster samenstelt. 
- Voorstel: Ga met een groepje samen overleggen. Geen haantjes gedrag. 



 
- Piet Modder is ervaringsdeskundige 
- Harry van Langen is het aanspreekpunt. 
- De heer Rooker is bijna aanwonende  een heeft verstand o.a. van dieren en hooi. 
- De heer Modder wordt ondersteund door een vrijwilligersgroep. 
- Voorstel: Mensen kunnen stagelopen bij de heer Modder 
- Wie heeft zin in de coördinatorrol.? Wie wordt aanspreekpunt? 
- Wanneer en hoeveel keer moet men het hok schoonmaken? Als het nodig is. 
- Nick de Vries en Christa Nijholt willen coördineren  
- Tot  december kan ieder zich nog  opgeven. In januari worden de vrijwilligers uitgenodigd en in samenspraak 

worden de groepen samengesteld. 
- Iedere week zou een groep  door dhr. Modder kunnen worden gecoacht. 
- Voor iedere groep zijn meerder disciplines nodig. 
- De vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Ingrethe Karsten na afloop van de vergadering. 

9. Komen er in de tussentijd nog schapen om het gras kort te grazen? Misschien komen er schapen, afhankelijk 
van het weer. 

 
Vervolgens wordt de tekening van het gebouw bekeken. (Zie hieronder)  

 
Adrie Vlaar sluit de vergadering en dankt ieder voor de inzet voor onze Hertenkamp. 
 
 
 

 
 


