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Beste vrienden van “Le petit Papillon”, 

 

En toen was het alweer juli!  Veel gebeurd!... 

Ons eerste kleinkind is 13 juni geboren! Jeroen en 

Inge zijn trotse ouders van zoon Joep! Wij zijn zomaar opa 

en oma Frankrijk geworden! Om beurten (vrijwel continue 

gasten) zijn we naar Nederland geweest om de nieuwe wereldburger te 

bewonderen! Gecombineerd met een reünie (Chris: Smalle Haven Deurne) en 

vertrek van collega’s (Gerrie: Broekhin Swalmen) een prettig retourtje Pays Bas! 

Chris is onlangs AOWer geworden!... Gerrie geniet van haar vrijheid na een heavy  

onderwijsbaan! Tijd voor hobbies en tijd voor elkaar! 

De maand mei kenmerkte zich ook door vervelende internet-

troubles. Ziggo en Orange lagen met elkaar in de clinch. 

Daarnaast verstoorde “phising” onze accounts! Die 

malheur ligt alweer geruime tijd achter ons!  

Het voorseizoen was prima! Vrijwel continue hadden wij 

enkele gasten voor de camping dan wel kamer of blokhut.  De Morvan met zijn 

ruimtelijke karakter, wisselend landschap en verrassende vergezichten blijkt 

zeer in trek bij Nederlanders.  

De moestuin presteert prima! Het blijft steeds weer een feest om  verse 

groenten en fruit rechtstreeks op tafel te zetten! 

Zelf-kokers genieten mee van de overvloed aan sla en 

kruiden!... De aardbeien werden gesnaaid door diverse 

vogels; een vogelverschrikker mocht niet baten, maar 

een net houdt de gefrustreerde indringers inmiddels 

buiten de lekkernij! 

Daarnaast zijn nog diverse klussen opgepakt! “Le Tournesol” kan via een luik 

uitgebreid worden met kamer “Chez nous”, waardoor een heuse familiekamer 

(Residence familiale) ontstaat. Hier vinden 2 x 3 personen een gezellig en 

verrassend ruim onderkomen. 

De 2e Kamer kreeg een facelift! Na enige aarzeling is de ruif verwijderd en de 

trog verlaagd. De kachel staat nu op 40 cm. hoogte. In combinatie met enkele 

gipswandjes heeft dit vertrek fors gewonnen aan licht en ruimte, zonder het 

specifieke karakter aan te tasten. De ruim 6 meter lange ruif heeft inmiddels 

een nieuwe bestemming gekregen als afscheiding bij het zwembad. 

Een 5e waterton is in gebruik genomen! Bij de tuinberging wordt regenwater 

opgevangen van het grote schuurdak van buurman Gérard. 



Het koor “Les amis de la chanson” (waar Chris lid van is) in Cussy kent een 

behoorlijke dip! Na het plotselinge vertrek van de 

muzikale begeleiding haakten diverse leden af. Het à 

capella zingen blijkt een te lastig obstakel! Het 

verwachte aantreden van een pianist kan de groep 

wellicht een nieuwe impuls geven! 

De grasmachine is aan vervanging toe! Wellicht moet dat een zitmaaier worden, 

maar hopelijk kunnen we dit seizoen nog uitzingen! 

Les oiseaux du Papillon kennen een prima voorjaar! Heel wat jonkies hebben zich 

aangekondigd. De putters zijn al weer aan een volgend liefdesnestje begonnen!  

De hond van onze buren Rousselet (door ons steevast gedoopt als “chien de 

France”) heeft het loodje gelegd! Een belangrijke rol was 

voor hem weggelegd; hij zorgde er mede voor, dat alle 

kippen en eenden vóór het donker binnen waren! (Reintje de vos 

lag immers op de loer!) Hij was al geruime tijd malade. Na 14 jaren 

trouwe dienst is hij ingeslapen. Gérard est très triste!  

Al sinds mensenheugenis stond er op de hoek van het huis een aronskelk! Deze 

gaf elk voorjaar statige bloemen van wel een meter hoog! Dit voorjaar gaf hij (of 

zij?) niet thuis! De lange forse vorstperiode begin februari j.l. had hem 

definitief genekt! Aangenaam verrast waren we een dezer dagen toen er 

onverwachts nieuwe bladstengels door de wirwar van maagdenpalm een weg 

zochten naar boven! “Nie kapot te kriege”! 

Wij maken ons op voor de Quatorze Juillet; 14 Juli Nationale 

Feestdag in Frankrijk! Gezellige brocante met muziek, 

hapje, drankje en afsluitend vuurwerk in Cussy en 

Morvan! Tal van activiteiten liggen in het verschiet! 

Het droge Lac des Panneciëres blijkt een 

trekpleister! Allerlei brocantes, muzikale en culturele happenings staan op de rol! 

Uitschieters: cajunfestival in Saulieu 3 tot 5 augustus en Fête de la vielle  

(draailier) in Anost van 15 tot 19 augustus. 

Wellicht komt er in het 3e weekend van september nog een soiree international 

in de Salle des Fêtes in Cussy en Morvan. In overleg met 

“Oh, petit Ludo” (catering) willen we een amicale 

seizoensafsluiter organiseren van dansmuziek (Chris van 

Goch draait plaatjes met praatjes) en een hapje eten. 

Ons wacht een aantal weken met gezellige bedrijvigheid! 

Wij mogen ons verheugen in een groeiend aantal 

reserveringen!  

 

Komterbij! Gezellig! Bienvenue!  

Gerrie & Chris. 


