Zomertje
Het blijft de eerste weken van juli erg droog. Voor de boeren ideaal want het hooi kan lekker drogen
en komt mooi binnen. Ook ik heb weer de eerste lading op zolder liggen. Toch is er minder dan vorig
jaar want ook het voorseizoen was droog.

Voor ons betekent dit plantjes gieten. En omdat we net kiwi’s gepoot hebben bij la Tirelire gaan we
ook daar regelmatig even kijken. Met de zomer komen er ook weer kleine gloeikevertjes. Kleine
fluorescerende puntjes in de tuin ( bioluminescentie) Over de hele wereld komen zo’n 2000 soorten
voor. Het licht wordt zelfstandig op biochemische wijze “gemaakt” in aparte organen in het achterlijk
en is meestal groen-geel van kleur. Het licht wordt geproduceerd door de oxidatie van het pigment
luciferine door het enzym luciferase, waarbij licht ontstaat. Onder de laag licht producerende cellen
zit vaak een laag cellen waarin kleine kristallen zitten die het licht naar buiten reflecteren. De
volwassen gebruiken de lichtsignalen om elkaar op te sporen tijdens de voortplanting.

Onze Aap doet tegenwoordig aan zelf service, ze weet de voertonnen van de honden open te breken
met haar klauwtjes en komt regelmatig even langs voor een hapje! Je hoort dan wat gerommel in de
keuken en ze is verbaasd als we aan komen snellen en haar dan uit de ton vissen.
Gans Annie heeft een grossesse nerveuse., de franse naam voor schijnzwanger. Ze zit nl te broeden
op een leeg nest. Prachtig aangekleed met veertjes en al. Alleen ligt er niets ( meer) in. Ik denk dat de
ekster, die ook mijn kippeneieren jat ook heeft toegslagen bij de ganzen. De lege doppen liggen naast
de ganzenhut.

De spinnen verzamelen de douw in hun web en zo lijkt het of we diamanten tussen de aardbeien
hebben. De moestuin is nog een wilde bende maar daar wordt weer aan gewerkt. Al met al staan er
toch weer lollipop bietjes ( 2 kleurig ) en kleine tomaatjes.
Bij de ezels bouwen we een nieuwe muur. Het houten hekwerk uit 2009 is langzamerhand verorberd.
De palen zitten los en alleen maar door een noodsteun staat het nog overeind. De afscheiding
bouwen we nu op uit steen. Zodat het hopelijk klaar is voor de komende jaren. En voor Jasper scoren
we een prachtige stro hoed uit zuid Frankrijk. We gaan proberen om met hem te gaan wandelen en
zo te kunnen gaan picknicken. We houden jullie op de hoogte!
Het Etang de Merle wordt heel langzaam aan wat voller. Maar het water is nog niet zo schoon als
voor de reparatie van de dijk. Eer alle modderdeeltjes zijn uitgezakt is het seizoen wel weer voorbij.
Daarnaast moeten er ook nog hele pollen gras wegrotten.
Onze pergola begint al mooi in te groeien. De blauwe regen heeft uitbundig gebloeid en nu komt
naast ons kleine dappere roosje de gele trompetbloem op zetten. En ook de enige overgebeven
passiebloem bloeit vol op.

We hebben weer de nodige strubbelingen met Orange onze telefoon maatschappij. Omdat er
iemand wat stuurproblemen heeft gaat er weer eens een paal omver en daarbij wordt ook de lijn
beschadigd. Als je het steunpunt belt beginnen ze meteen te zeggen dat het wel aan onze zal liggen.
Meestal kap ik het gesprek af door te zeggen dat ik liever heb dat er iemand langskomt. “Maar dat
gaat u geld kosten mevrouw als het probleem binnen de muren van uw huis is gelocaliseerd”.
Waarop het standaard antwoord blijft : “dat zal dan wel maar anders heb ik helemaal geen telefoon”.
Dan rijdt er meestal na 2 dagen een auto voor en begint de service monteur allereerst de livebox los
te koppelen, gaat dan op zoek naar een doosje dat zich in huis zou moeten bevinden en dat wij niet
hebben , om vervolgens weer te gaan zeuren over onze ondergrondse lijn die prima functioneert als
alle draden aan elkaar zitten en die er bovendien al 25 jaar ligt. Dan zijn we ondertussen een dik uur
verder. Vervolgens blijven wij ze erop wijzen dat de problemen zijn ontstaan na het incident met de
telefoonpaal en dat we de laatste tijd erg weinig last hebben gehad van aardschokken die deze
ondergrondse lijn verstoord zouden kunnen hebben. Uiteindelijk gaan ze dan toch maar de buitenlijn
langs om tot de ontdekking te komen dat die inderdaad gebroken is. Wij zitten als enige huis op een
lijn van 6,5 km met zo’n 65 palen. Volgens de service monteur iets heel bijzonders, hij had nog nooit
zoiets meegemaakt. Nou denk ik persoonlijk dat hij gezien zijn leeftijd ook nog niet heel veel heeft
gezien, er zijn hier in Frankrijk toch heel wat afgelegen boerderijen te vinden waar ze wel telefoon
hebben. Maar ja!

Er zit weer een rups van de koninginne page in de moestuin. Dit keer op de venkel plant.
De jacht naar een nieuwe collega vordt nog niet echt. Maar of de heren ook echt hard zoeken vraag
ik me af.
We dienen een verzoek in om de greppel in de wei uit te mogen graven. Dat mag niet zomaar zonder
authorisatie want dan kan het zowel voor de opdracht gever als voor de uitvoerder een duur klusje
worden. Het is hard nodig want het water kon maar slecht weg deze winter en het paard is de
nodige malen door de wei gegallopeerd. Een heus knollen veld!
We eten een prachtige aardappelsalade met wilde asperges als versiering:

Al een tijdje heb ik zin gehad om fruit te decoreren. Sarah en ik snijden ieder een watermeloen uit.
En over het eerste reslutaat zijn we niet eens ontevreden.

Met onze Jasper ga ik aan het trainen zodat we een keer kunnen gaan picknicken en dat Jasper dan
onze spullen draagt. Zoals waar een ezel recht op heeft: wij geven hem een hoed

In eerste instantie is hij niet zo blij met de hoed. Maar wandelen vindt hij wel leuk.
We sluiten de maand af met het begin van een hitte golf. In huis blijft het redelijk koel en ’s nachts
koelt het gelukkig af naar dragelijke temperaturen. Een paar ochtenden ga ik met de honden om 6
uur naar het meer zodat ze nog even kunnen zwemmen. Op weg ernaar toe kom ik een paar vossen
tegen en op een vaste plek tref ik een ree. Volgens een jager die in heel Frankrijk jaagt stikt het hier
inderdaad van de vossen. Nou daar ben ik het wel mee eens want op klaar lichte dag zie ik ze soms
heel dicht bij muizen vangen.
Op naar een vermoedelijke hete en droge maand juli,
Nol en Koos

