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Wat zal de toekomst brengen?
De mensen die in de directe omgeving van het hertenkamp wonen hebben vanaf half oktober tot begin november de
start van de bronsttijd kunnen horen. Het zogenaamde” burlen “van de grote bok die door het bestuur van onze
stichting de naam Paul heeft gekregen. In deze periode worden de hinden gedekt.
Deze Paul duldt geen enkele concurrentie in de buurt van de hinden . Nadat de hinden gedekt zijn worden de kalfjes(=
jonge hertjes) na een draagtijd van 230 dagen (33 weken) in juni-juli geboren. Zoals de zaken nu in te schatten zijn
kunnen we 4 à 5 kalfjes verwachten. Ook een teken dat het voorjaar is aangebroken kunnen we zelf zien daar Paul op
dit moment gewei-loos is. Op zaterdag 26 april jl. heeft hij in 1 dag tijd beide helften van zijn gewei afgeworpen. Dit is
en jaarlijks terugkerend proces. De vorm van het gewei is een opvallend kenmerk van de damherten. Dit noemen we
het schoffelgewei. De takken zijn verbonden door platen. Zoals boven is aangegeven kijken we uit naar nieuw leven in
het hertenkamp.

21 mei schapenscheermiddag

Kastanjeboom gekapt

21 mei zullen de schapen geschoren worden.
Iedereen is van 15.00 tot 17.00 van harte welkom
om op deze middag met (klein)kinderen te komen
kijken hoe de schapen geschoren worden. Er is ook
gelegenheid om vragen te stellen.

Omdat een kastanjeboom in het hertenkamp is aangetast door
kastanjebloedingsziekte moest deze boom helaas gekapt
worden. In goed overleg met de gemeente is besloten dat de
gemeente zorg zal dragen voor herplanting van een grote
plataan. Dit zal plaatsvinden zodra alle benodigde
vergunningen verkregen zijn.

4e generatie
Zonder de donateurs zou het hertenkamp niet behouden zijn. Er was beloofd om onder de
donateurs een DVD-box met natuurfilms van BBC Earth-Life te verloten. Dat is inmiddels
gebeurd en de gelukkige winnaars werden de heer en mevrouw Potze uit Vianen. Op 3
januari 2014 is de prijs aan de heer Potze overhandigd, zoals op de foto te zien is. De
familie Potze hoopt deze zomer met hun in 2014 geboren achterkleinkind het hertenkamp
te bezoeken. De vierde generatie Potze die plezier aan het hertenkamp zal beleven!

10 mei Klusdag
Elk jaar houden we een werkdag. Deze dag staat in het teken van groot onderhoud aan het Hertenkamp. De stal
wordt geschilderd en helemaal schoon gemaakt, de paden worden onkruid vrij gemaakt en er worden verbeteringen
aangebracht. Zoals betere waterafvoer aan de zuidkant en rondom de waterbak. Vorig jaar hebben we de stalvloer
opgehoogd met 20 cm zand en voorzien van rubberen tegels. 10 mei is er weer een werkdag.
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