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Beste vrienden van “Le petit Papillon”,  

 

Tata, tata! Zoover (internationale beoordelingssite van gasten) 

heeft ons verblijd met de boodschap, dat we het afgelopen jaar 

highly recommended zijn! Al weer het 5e jaar op rij!  

Bedankt voor zoveel waardering! 

“De winter was lang…” zong Willeke Alberti ooit! Daar had ze deze keer 

helemaal gelijk in! Wat keken we uit naar de eerste lentestralen!... De griepgolf 

die Nederland teisterde heeft ook ons meegenomen in zijn misère. 

Onophoudelijke hoestbuien hebben mijn (Chris) stembanden aangetast. 

Wekenlang konden we de lol op! Daarmee lag de bouw van atelier annex 

geluidsstudio in Swalmen ook stil. In het najaar pakken we de draad weer op! 

Afgelopen weekend hebben we ouderwets kunnen genieten van zomerse 

taferelen! Lekker gewandeld op de Brunssumse heide! Maandag de auto ingepakt 

en dinsdag 16 april om 6 uur ’s-morgens ging Chrisje de baan op! Richting Faye! 

In Saulieu de VVV bezocht en een vers pakket informatiemateriaal besteld. 

Dan rijden we met een juichend gevoel ons domeintje op! Wat een uitzicht!  

Verrassend iedere keer weer! 

Dan aan de slag! In huis het water activeren, de boiler testen (niets kapot 

gevroren!...). De PC doet het en de TV na enige aarzeling ook! Zelfs skype werkt 

mee! Nu de bijgebouwen nog!... We voelen ons le roi de France! 

Daar kan Willem IV een puntje aan zuigen! 

Wat voelt het weer goed om hier te zijn! En wat is er veel werk te doen! Het 

gras was 20 cm. hoog! Dat betekent in 3 fases (steeds korter) maaien. Met 

stralend zomers weer is dat een genot om te doen! Daarnaast veel snoeiwerk en 

onkruidbestrijding. Buurman André klimt van zijn tractor en begroet mij 

hartelijk. Buurvrouw Françoise komt aanlopen met de post en de eerste 

nieuwtjes worden uitgewisseld. En passant 2 m3 hout besteld.   

Ik voel me weer helemaal bienvenue! 

De stilte van de natuur kent vele geluiden! In de ochtend is het puur genieten 

van le concert d’oiseaux! De koolmees, vink, 

pimpelmees, glanskop, kwikstaart, merel, putter, 

groenling, roodborst, huismus, heggemus, groenling 

en roodstaartje zingen uit volle borstjes hun hoogste 

lied! Ze zijn volop in de weer om een nestje te bouwen. Het roodstaartje heeft 

zich verzekerd van een comfortabele plek onder de luifel van blokhut Hirondelle. 

De nestkastjes worden in en uit gevlogen voor een laatste inspectie. De putters 

zoeken beschutting in struiken en bomen. Dat wordt dan in eerste instantie een 



laurierkers of conifeer, want de loofbomen liggen ook hier ver achter op het 

schema. Vol verwachting heb ik uitgekeken naar de steenuilenkast. Deze had ik in 

september immers zelf gebouwd en geplaatst aan de rand van de wei. Helaas! 

Nog geen leven! Een herkansing gunnen op dezelfde plek?... 

De pruniers op het terras staan op springen. Dat wordt een fantastische 

bloemenpracht. Vorig jaar gemist i.v.m. de toenmalige vroege lente! 

Bermranden en weilanden zijn bestrooid met wilde primula’s. De kersenboom en 

appelbomen wedijveren om de eerste bloesem. De knoppen van de wilde kastanje 

lopen vol en botten in versneld tempo uit! De natuur jubelt van nieuw leven! 

President Hollande heeft het niet goed voor met de 

Hollanders! De Franse fiscus doet zijn uiterste best 

om de buitenlanders het land uit te jagen! Andermaal 

werden diverse “taxes” verhoogd!  

Desalniettemin houden we de tarieven bij het oude!  

De uitgezette wandelingen vanuit “Le petit Papillon” krijgen een opfrisbeurt.  

In het verleden waren oranje verfmoppen op bomen een hulpje bij de 

beschrijving. De routes krijgen nu een facelift met vlinders van “De Buitelaar” in 

Geldrop (onderdeel van Lunetzorg Eindhoven). De toegangsweg naar de camping 

wordt ’s-nachts  beveiligd. Zo houden we de eventuele loslopende charolais-

koeien ook buitengaats. Wellicht bouwen we nog vóór het hoogseizoen een pizza-

oven. Het grote terras krijgt een overkapping, zodat we minder afhankelijk 

worden van een buitje regen en eens te meer beschut kunnen genieten van een 

gezellig samenzijn!  

Het seizoen zit weer boordevol leven in de wijde regio! De prachtige stad Autun 

bruist wekelijks van culturele en muzikale activiteiten.  

In de regio heeft elk dorp zijn eigen brocante en feest van de patroonheilige van 

de parochie. Het feu de St. Jean in Chissey en Morvan is een belevenis apart! 

Op 22 of 23 juni genieten we van een hete avond met een fantastische 

brandstapel. Computergestuurd gaat de fik er in! Bijzondere sfeer met een 

hapje en drankje.  

Quatorze juillet (14 juli) kenmerkt zich uiteraard door zijn eigen dorpsfeest 

met lokale artiesten, brocante, eten en drinken.  

Pure Franse gezelligheid in Cussy en Morvan. 

Van 1 tot 5 augustus gaan we naar het ‘Cajunfestival’ 

in Saulieu. De 20e editie al weer met 

muziekgezelschappen uit de hele wereld. Muziek, zang, 

dans, spijs en drank! Voilà de ingediënten voor een 

supergezellige happening op het kenmerkende plein 

met hoge bomen. De 36e editie van het ‘Fête de la 

vielle’ lokt duizenden mensen naar Anost! Van 15 tot 

18 augustus is het weer te doen! Het feest van de 



draailier! Heel relaxed en zeer speciaal! Alle kans, dat er enkele gasten met 

instrument bij ons op de camping staan. 

Uiteraard hebben wij veel actueel foldermateriaal voorhanden! De contacten met 

de VVV van Saulieu en Autun zijn uitstekend te noemen! 

 

1 mei a.s. is het al weer 5 jaar geleden, dat “Le petit Papillon” met enig 

feestelijk vertoon officieel geopend werd door de burgemeester!  

We beginnen aldus met frisse moed aan het 6e seizoen. We mogen ons verheugen 

in een verdere toename van het aantal reserveringen!  

Ook zien we steeds meer oude bekenden terug!  

In het voorjaar stonden wij nog op de vakantiebeurs van Karsten 

tenten in het Noord Hollandse Zwaag. Goed bezocht met 

gezellige contacten. Wellicht is voor U het arrangement met 

wolvilten in combinatie met sportief wandelgenot een optie?... 

(zie aldaar op de site) 

 

Wij verheugen ons op Uw komst!  

Gerrie en Chris. 

 


