Mrs Nole is back
Zoals James Herriot een huishoudster had Mrs Hall, heb ik Mrs Nole. Ze zijn van hetzelfde
kaliber. En ze is weer terug! We hebben ook weer de nodige eters. Zo in het voorseizoen
komen we toe aan het bezoeken en ontvangen van vrienden. De door de jagers
meegebrachte zwijnsbout verandert in paté:

De jagers komen nog 2 x terug deze maand en dan zit het jachtseizoen er alweer op. Op 28
februari sluit de jacht weer voor dit seizoen.

Bij de charolais koeien op leeftijd kunnen de horens zich ( indien niet afgezaagd of
afgebroken) ontwikkelen tot hele kapstokken. Het is een wonder hoe ze deze horens door de
vastzet hekken manipuleren! In de “ gang” zijn deze horens soms geen lolletje want omdat
ze je dan niet kunnen slaan proberen sommigen je toch nog op een andere manier af te

weren. En als je dan bij de eerste koe onder de staart zit met je armen en de 2de zwaait de
horens in het rond……
Het blijft ontzettend nat, maar we mogen nog niet klagen als we het vergelijken met Bretagne
en Engeland!

Deze foto’s zijn uit de regio van Finistère in Bretagne. Hier kan niemand buiten werken en de
meeste dieren zitten lekker binnen. Ook kunnen de boeren geen mest uitrijden want de
grond is zo verzadigd dat ze met tractor en al vast komen te zitten op het land. Hetzelfde
geldt voor ons: de septic tank bij de Tirelire kan nog niet de grond in. En als we het al zouden
doen zou hij daarna spontaan de berg afvaren denk ik.
Bij ons is een kolonie witte reigers neergestreken en alleen zij zijn blij met alle nieuwe
waterlopen die spontaan overal ontstaan. Ook de beverratten tieren welig. Hele families
doen zich te goed aan het door het zwoele weer toch alweer groeiende gras.

Ook onze kippen denken dat het lente is en de eerste kipjes zijn weer broeds. Dit keer zijn
we wat beter voorbereid en de dames kunnen ongestoord zitten in een privé kooi. Ze hebben
alleen maar eieren van de Marans kippen om uit te broeden: donker bruine eieren.

De dames haken af nadat er 2 van de 4 eieren zijn uitgebroed. Een derde komt nog uit maar
wordt verder vergeten en de rest laten ze voor wat het is.
De natuur staat op z’n kop. Dat de sneeuwklokjes boven de grond komen en de crocussen is
zo gek nog niet. Maar dat de perzikboompjes neiging vertonen om te gaan bloeien is toch
niet normaal!.

Afdalend naar St Saulge kijken we uit over het bassin van de Bazois, met op de achtergrond
de Morvan. En er zijn van die ochtenden waarop het extra genieten is.
Op weg naar huis bij St Benin des Champs tref ik een hysterische mevrouw en een havik
met prooi. Het blijkt een uiltje. Door alle commotie raken de 2 van elkaar gescheiden en het
uiltje lijkt nog in redelijke staat. Ik pik het op en neem het mee. Het heeft een vlees wond bij
zijn /haar been. Een druppel antibiotica moet erger voorkomen en ik geef het uiltje de vrijheid
terug. Een beetje verdwaasd vliegt het weg de begroeiing in.

Ook in de Tirelire gaan we stug verder. De woonkamer is zo goed als klaar. De keuken
schiet al lekker op. De plafonds zijn geverfd en langzaam maar zeker zijn er afdelingen af!
Nollie maakt de gordijnen voor de woonkamer ( en heeft 3 keer ontdekt hoe het niet
moet).Maar nu zijn ze bijna perfect.
De schapentijd breekt weer aan, de eerste lammeren zijn alweer een dikke week oud.Onze
Jasper tref ik op een ochtend erg kreupel in de wei. Bij nader onderzoek ontdek ik een
gemene sleedoorn doorn die door de witte lijn de hoef in prikt. Gelukkig gaat het al snel weer
beter. Saar en Muffin grazen op de boven wei, daar is het nog het minst nat. Als ik ze fluit
om ’s avonds binnen te komen hoor ik de modder door de wei vliegen zo soppig is het.
Helaas hebben we door het vocht ook veel problemen met leverbot. Het is zaak de schapen
goed in de gaten te houden.En omdat het niet vriest en veel te warm is zal het komend jaar
genoeg problemen gaan geven wat betreft wormen.
We hebben gasten die bedenken dat wij fantastisch in man bijt hond passen.Wij zien dat niet
zitten.
Nu zitten we bij de warme kachel en groeten jullie weer,

Nol en Koos

