Printemps
De eerste dagen van maart hebben we overdag prachtig weer en kunnen we zelfs
lekker op het terras zitten voor het huis. Alle beesten genieten er ook van. De ezels
liggen languit te slapen in de wei voor het huis. Het paard loopt weer zonder
winterdek en legt zich ook te rusten in de zon. En een week later trekt ze ook haar
eigen winterjas uit. Nu kunnen de vogels weer zachte nesten bouwen. De lammeren
spelen heel wat af. De eerste 2 lammeren zijn alweer verkocht. Mijn 2 potlammeren,
bijgenaamd de terroristen, verhuizen naar een soort van kinderboerderij annex
educatief centrum. Ze gaan daarnaast mee naar bejaardentehuizen zodat mensen
kunnen meegenieten van het flessen geven. En mij scheelt het een hoop werk. Na
een paar dagen krijg ik een mailtje dat de terroristen hun naam eer aan doen. Ze
kruipen nl overal door en over en je vindt ze daar waar je niet had gedacht. Altijd op
weg om nog even een fles te komen halen.

Helaas wordt moeders haar griepje een bronchitis. Daar is ze toch een week door
aan het bed gekluisterd. Gelukkig krabbelt ze langzaam weer op. Ze krijgt zelfs van
een kennis aangeboden dat zijn vriend wel kan komen om op haar te passen: een
officiële verpleegkundige. Ontzettend aardig!
Op 7 maart opereren we Teazle aan een dikke cyste aan haar poot. Daar heeft ze al
een tijd hinder van, maar nu lijkt hij niet meer in grootte af te nemen alleen maar te
groeien. Al met al is het een knobbel van een centimeter doorsnede. Op haar
geopereerde poot loopt ze beter dan voorheen. En na een week komt de uitslag: een
goedaardig gezwel met weinig kans op recidief.

Gelukkig weet ik nog meer hooi te vinden voor de rest van de winter. Met de kou is
er heel wat doorgegaan. Het lammeren gaat gestaag door. Met nog 4 schapen te
gaan heb ik al evenveel lammeren als vorig jaar. Ook is er alweer een aantal
gegadigden. Ze zijn mooi getekend dit jaar. Fons heeft weer erg zijn best gedaan en

dat vergoed veel, want zelf is hij knap lastig aan het worden. Ook ik moet nu wel
eens een stok bij me hebben. Het werd tijd dat de ooien naar buiten konden want
op één van de jonge schapen zit alweer zoveel wol dat ze voortdurend een klamme
vacht heeft. En dat toont zich ook. Het graszaad dat uit het hooi komt vallen
ontkiemt zelfs op haar rug! Door de bruine wol steken groene sprieten omhoog.
Ook de vos heeft door dat er weer lammeren zijn. Op 11 en 12 maart om 10 uur ’s
avonds betrap ik er weer een in de wei bij de schapen op zo’n 4 meter afstand. Maar
de ooien hebben de meeste kwetsbare lammeren naar de cabane meegenomen. En
als ik ’s nachts uit het raam kijk is iedereen naar binnen gegaan.

De ganzen tonen zich goede babysits, zo erg zelfs dat op een gegeven moment de
ooien buiten staan en alle lammeren binnen staan te blaten. Ertussen op de
loopbrug naar de cabane staan de ganzen te sissen en niemand mag er meer in of
uit.
Als verrassing loopt de afwasmachine over, de keuken in. De afvoer blijkt verstopt,
maar waar?? De septictank blijkt zo goed als schoon te zijn. De ellende zit in de
vetput. Deze zit net onder een grindpad dus dat moest even opgegraven. Maar
gelukkig krijgen we de boel weer los. De bak van de buitendouche is lek en geeft
veel vocht bij de hoek van het huis dus daar zal wat aan moeten gebeuren.
Mijn glas in lood tafereel is klaar. Mijn idee is nu om het op de voorgevel te plaatsen
in een lichtkast met timer erop. Maar eerst moet de kit nog even drogen en moeten
we een raamwerk maken.

In de bossen om ons heen is heel wat gekapt. We ontdekken weer nieuwe paden nu
ik met alleen de jongelui uit wandelen ga. Oude Piet en Teazle met haar
geopereerde poot blijven thuis.
De woonkamer wordt al mooier, de lampen die ik van de Sint kreeg hangen nu
eindelijk op hun plaats en we hebben een nieuwe salontafel. Massief eiken en
moeilijker te verschuiven door de honden. Al kunnen de glazen nog wel omgestoten
worden door de vele staarten. Ook wordt de grofkorrelige laag die op de muren zit
onder een laag pleister gewerkt. Allereerst erg fijn voor onze knokkels ,want even
langs de muur schuren was niet fijn. Daarnaast kunnen we ze dan een keer
schilderen en vangen ze ook aanzienlijk minder stof.
Mijn nieuwe perzik boompjes hebben er zin in. Allebei staan ze uitgebreid bloeien.
Dat wil ook wel want half maart halen we hier temperaturen van 25 graden op de
voorstoep en zien we zelfs 32 graden genoteerd staan in Nevers. Nevers schijnt
trouwens in de top drie te staan van de plaatsen met grootste zon garantie in
Europa. Kun je nagaan.

De moestuin en omgeving worden weer langzaam in gereedheid gebracht. De
frambozen en bramen verhuizen allemaal naar een nieuwe plek waar we ze mooi op
kunnen binden en makkelijk bereiken. (Hopelijk niet te makkelijk zodat er voor ons
iets overblijft i.v.m. kip en hond.) De laatste boerenkool gaat naar de kippen en de
artisjokken lijken de vorst niet te hebben overleefd. De eerste zaaisels staat alweer
in ons tunnelkasje.
Op de praktijk hebben we nog een paar drukke weken gehad. De wintercampagne
van het bloedtappen liep dit jaar 2 weken eerder af en er zijn altijd mensen die
wachten tot de laatste dag. Verder zijn Philippe en ik op een ochtend vroeg
vertrokken om achter elkaar 9 hengsten te castreren. Heerlijk in het zonnetje. De
zuidheuvels kleuren alweer aardig groen en het gras groeit daar alweer goed. De
noordkant loopt nog erg achter.
We horen de eerste kikkers al weer kwaken. Maar de grote concerten moeten nog
komen.
Tijdelijk hebben we een 6de hond. Een vriend van ons heeft een hartinfarct gekregen
en zijn hondje moet tijdelijk ook ergens blijven. Het is een vrolijk dier dat zich
binnen 2 dagen aanpast aan de rest van de meute. En gelukkig een dame want
anders zou onze Wolf wat harder hebben geprotesteerd. Nu is het dolle pret en
wordt er wat afgerend. De poezen zijn wat minder enthousiast. Ze kijken ons aan
met een blik van: “Moet dat, was het echt nodig om er weer een bij te nemen???!!!”.
Gelukkig is ze poes en kip vriendelijk.

De schapen verhuizen alweer naar de grote wei, die ook langzaam aan het
aantrekken is.
De tweede gastenkamer is klaar en kan weer in gebruik genomen worden. Laat nu
de gasten maar komen!!
Wij genieten nog even van onze rust:

Het gras is alweer voor de eerste keer gemaaid, onze blauwe regen loopt uit en de
fruitbomen zijn bijna in bloei, we genieten weer volop:

Groeten van de honden, oma en mijzelf
Nol en Koos

