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Beste vrienden van “Le petit Papillon”, 

We zitten midden in de topweken van het seizoen!  

Zowel kamers/ blokhut, chalet en camping zijn grotendeels bezet!  

Diverse mensen hebben tevergeefs om een plek gevraagd.                                

Reserveren lijkt meer  en meer aan te bevelen!...  

Verrassende ontmoetingen! Gezellige avonden! 

Heerlijke avonden met lekker eten en drinken; een goed gesprek.  

Hilariteit ook toen een van de gasten (W.J.) de placemat (met afbeelding bord en 

bestek) als een echt bord aanzag en aldus met een mes bewerkte!...  

Je maakt het mee in de Morvan!... 

De moestuin werpt zijn vruchten af!  

Gevarieerde menu’s met producten uit de volle grond! Boterboontjes, peulen, 

peentjes, erwtjes, rode ui, courgettes (Mmmm! Soeptopper!) en verse kruiden! 

Da’s smullen! Aardbeien en frambozen; lekker bij desserts! Het belooft een goed 

bramenjaar! Dat wordt weer inmaak in het najaar. Heerlijke confituren; 

smakelijke sappen! Het was een goed broedjaar voor de vogels op “Le petit-

Papillon”! Meerdere  mezen-          en mussensoorten hebben met zorg en vlijt 

hun jonkies groot gebracht.  

De putter gedijt uitstekend                  en heeft inmiddels op verschillende 

locaties diverse broedsels zien uitvliegen! Op advies van een wijze Nederlandse 

vogelaar (“Sterrie”) ben ik bezig met de constructie van 

een steenuilenkast. Deze moet in september hangen! 

Succes verzekerd!?.... De natuur is sowieso heel 

dichtbij, want een van de kampeerders werd  

’s-morgens  om half acht verrast met de aanblik van 

een vos die een kip van buurman Gérard verschalkte!                                                                                

De vollemaanwandeling 3 augustus j.l. om “onze” berg was met 15 deelnemers een 

succes! Samen zagen we de volle maan opklimmen en genoten we 

van de zo specifieke ambiance die daar bij hoort. Na deze 

boeiende ervaring was het goed toeven bij de open haard. Een 

vrijwel dagelijks terugkerend ritueel. De plek bij uitstek voor 

een gezellig samenzijn. Na een heerlijke maaltijd (o.a. 

botermalse forel uit de rookoven!...) genoten we bij een 

knapperend haardvuurtje van een knabbeltje en een drankje. 

Hier ontplooiden zich boeiende gesprekken en deelden we lief en lied!   

Veelvuldig werd gebruik gemaakt van de toeristische informatie, welke in 

voldoende mate aanwezig is. Het momenteel droge Lac des Panneciëres was een 

trekpleister. Ook de uitgeschreven wandelingen vanaf “Le petit Papillon” vonden 

gretig aftrek! 



Gerrie heeft met wolvilten weer een andere creatieve richting aangeboord. 

Volgend jaar komen in het voorjaar themaweken met diverse workshops:  

Vooral wolvilten en daarnaast kaarsen maken. Ook willen we een begin maken met 

klankschalensessies. Let op de site!  

 

Woensdag 22 augustus gaan we enkele dagen naar  

Nederland i.v.m. de trouwerij van jongste zoon Bas en webmaster                    

met zijn Samantha!  

 

Indachtig de ervaringen van afgelopen jaren (een enkele vakantieganger in 

oktober) gaan we 23 september weer terug naar Nederland! We sluiten dan 

andermaal een gezellig, gevarieerd, zeer geslaagd seizoen af!          

Dank aan alle gasten! Ook m.b.t. de beoordelingen op Zoover! 

 

De wintermaanden bereiden we ons voor op het 1e lustrum!  

Woensdag 1 mei 2013 bestaat 

“Le petit Papillon” al weer 5 jaar!  

 

Graag tot ziens! Au revoir! 

Gerrie en Chris. 

 

 

 

 


