Temperaturen rond de 40 graden
Het zomert nog vrolijk verder. Er is al een aardig tijdje geen druppel meer gevallen. En dat is te zien
ook, alle velden zijn geel . En het gras is op. Het hooi dat net van het land in de schuur gekomen is
komt nu weer van de schuur op het land. De schapen en de andere dieren moeten bijgevoerd omdat
er niets meer staat. Het is zo droog dat een enkel vonkje van de oogstmachines hele velden in lichter
laaie kan zetten. En dat vuur grijpt dan als een razende om zich heen. Ook het geluid is erg
indrukwekkend. Bij een klant van ons blijft het niet bij een beetje verbrand stro, zijn hele balen pers
gaat in vlammen op! Ook zijn er de nodige bosbranden.

Op de praktijk is het weer erg rustig, iedereen is bezig met oogsten en het binnenhalen van de balen.
Regelmatig komen we achter een konvooi van enkele tractoren te zitten met dubbele opleggers
waar dan de ronde balen tot 3 hoog en de langwerpige tot 5 hoog worden gestapeld. Hele vrachten
waar deze bakbeesten van tractoren zelfs moeite mee hebben.
In Saint Saulge slaat de vernieuwing toe! Voor onze oude vertrouwde Maxi Marche komen paaltjes te
staan om een eventuele ramkraak te voorkomen! De winkelkarretjes moeten tegenwoordig met een
muntje gehaald worden. Welkom in de boze wereld! Daarnaast installeert de gemeente een tableau
waarop afwisselend de tijd, de temperatuur en Saint Saulge heet u welkom op verschijnt. Een heuse
aanwinst! Tevens een aankondiging voor de film “A love you” op 4 augustus in de Mairie!!

Onze oude Teazle krijgt 11 juli een CVA ofwel een herseninfarct. In eerste instantie is ze volledig de
weg kwijt, maar gelukkig komt het bij. Alleen het eten en rechtuit lopen geven nog wat moeite. Maar
ja wat wil je , de linker wangzak werkt even niet meer mee. Helemaal de oude zal ze niet meer
worden, maar voorlopig kan ze nog weer even mee. Nu heeft ze vooral nog een dilemma als ze terug
de keuken in wil. Welke poot moet eerst verplaatst om de drempel te overwinnen. Het liefst heeft ze
dat wij voor haar bedenken hoe het moet. Maar met enige aanmoedigingen krijgt ze het toch ook
zelf voor elkaar.
Er gaan weer een aantal lammeren weg naar een nieuwe eigenaar! Weer een veehouder bekeerd!
Achter in de oude rode Berlingo worden ze afgevoerd, meekijkend over de schouder van de
bestuurder, op naar het nieuwe avontuur.
Ons water is op de bon, er mag niet meer beregend worden. Gelukkig hebben wij dan nog onze put
waarmee we de planten voor het huis in leven kunnen houden.

Pas op 25 juli komen de eerste spatjes. Het zet nog geen zoden aan de dijk. Maar het koelt wel weer
af naar normalere temperaturen.
Onze kippen vinden kippenvoer met brood niet meer genoeg. Tegenwoordig beconcureren ze de
katten als het om muizen gaat! Geen probleem want er zijn er genoeg. Bovendien zijn met dit hete
weer de katten in geen velden of wegen te bekennen. Ze brengen de dag slapend door om ’s nachts
de schade in te halen.

Vanaf het terras zien we de reeen op klaarlichte dag ook komen grazen in de wei achter het huis.
Moeder en 1 kind. Dat geeft wel aan dat het een slecht jaar is want normaal hebben de
reeenmoeders 2 kalfjes bij zich. Maar door de droogte is er minder te eten .

Ook zien we regelmatig vossen rondstruinen . Er zijn genoeg muizen en in de vroeg geoogste velden
is er genoeg voor ze te vinden. Daar maken de vossen weer dankbaar gebruik van. Zo kan het zijn dat
er een vos je staat aan te kijken met een net gevangen prooi in de bek. We hebben weer een paar
jagers in de gite en deze geven aan dat ze nog nooit ergens zoveel vossen hebben gezien als hier.
Eindelijk weet ik nu ook waarom het etang du Merle zo leeg is. De normen zijn weer eens veranderd
en toen ons stuwmeertje werd aangelegd was de dijk gewoon een dijk. Nu is de Merle3 veranderd in
een Barrage ofwel stuwmeer. En dat is iets heel anders. Dan moet er namelijk berekend worden of
de hoeveelheid water wel door deze dijk kan worden tegengehouden. Daarvoor moet dan weer een
onderzoek worden gedaan. Hetgeen geld kost en de boel vertraagt. Na de reparaties aan de
voormalige dijk die goed voldeed mag het water slechts zeer gelijdelijk worden verhoogd om te
testen of de nieuwe dijk het wel zal houden. Dit in verband met de risico’s voor het achterland.
Kortom er is bijna geen water er groeit gras in en deze combinatie bij warm weer geeft een soort
groene soep.
De stakende boeren houden ook de snelweg bij Nevers een paar dagen geblokkeerd. Verder valt voor
ons de overlast mee. Maar te begrijpen is het wel. Heel veel boeren zitten met betalingsproblemen.
De vleesprijs is erg laag en met de aanhoudende droogte wordt het er niet beter op.

Onze Jasper pakt de training goed op en we wandelen ook rond in de omgeving.

Op naar auguatus met moeders 85ste verjaardag. Nol en Koos

