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Beste vrienden van “Le petit Papillon”, 

Wat een ontwikkelingen!... We hebben een huisnummer gekregen! Nummer 2! Op 

2 juli j.l. hebben 2 mannen dat keurig gemonteerd.  

Ons adres is aldus: Faye 2, 71550 Cussy en Morvan.   

De terrasoverkapping is klaar! Wat een luxe! De blauwe regen beklimt gestaag 

de staanders. De pizza-oven is geplaatst. Nu gaan we stevig experimenteren!  

De dakgoten van Bellevue en Hirondelle zijn vernieuwd. Hirondelle heeft tevens 

een extra raampje gekregen voor de ventilatie. 

Krijgen we toch nog zomer?... Het lijkt er waarachtig op!  

We hadden via internet een zon opgeduikeld en daarvan een 

mooie print gemaakt. Vervolgens op het raam van de 

slaapkamer geplakt. Zodoende lachte de zon ons elke 

morgen toch toe! Vandaag nog een mals buitje en vanaf 

morgen werken we toe naar een long hot summer!?...  

De moestuin wilde maar niet op gang komen! De zaadjes van  basilicum, 

peterselie en selderij zijn verschimmeld in de natte en veel te koude grond. Deze 

zijn inmiddels onder geschoffeld en opnieuw ingezaaid. Datzelfde is gebeurd met 

de boterboontjes. De peulen, tomaten, uien, prei, pluksla en aardbeien doen het 

daarentegen prima. Ook de frambozen beloven een puike oogst! 

Eindelijk hadden we dan kersen om te plukken!... Helaas hadden merels dat ook 

door. Zodoende bleef er weinig over!  

Vanwege de overdadige nattigheid waren er dit jaar 

uitzonderlijk veel slakken! De wijngaardslakken (met 

huis) zette ik keurig bij de buren in de wei. Hoorden we 

van de buurvrouw, dat zij de slakken steevast aan de 

andere kant van de afrastering  deponeerde!...  

Zo blijven we lekker bezig!... 

De vogelpopulatie is weer fors aangevuld met diverse broedsels. Nieuw voor ons 

is de rietgors! Althans een vogel die daar heel sterk op lijkt! Deze had zich 

gesetteld in het nestkastje bij Bellevue.  (beetje vreemd wel!...)  

Putter, roodstaart en mezen hebben zich flink vermenigvuldigd! De kleine bonte 

specht en de hop lieten zich regelmatig zien! 

De vogelflat (5 nestkastjes boven elkaar) had dit jaar maar één bewoner! Alléén 

de onderste etage was bezet! Vreemd, dat de jonkies niet uitvlogen!... Dat 

duurde toch echt te lang! Groot was de verrassing toen bleek, dat een woelmuis 



de woning gekraakt had! Toch maar met enige aandrang gesommeerd om te 

vertrekken. Deze richten behoorlijk schade aan in/op het grasveld. 

Inmiddels hebben we het traditionele Fête de la Musique weer gehad. Een 

beetje Frans chaotisch georganiseerd in de Salle des Fêtes, maar wel heel 

gezellig.  

We maken ons weer op voor Quatorze Juillet! De nationale feestdag in Frankrijk 

wordt gekenmerkt door vele plaatselijke brocantes, kegelwedstrijden, biertent 

en geïmproviseerde grill met veel rook.  

Vrijdag 19 juli vieren we met het internationale koor 

“Les amis de la chanson” van Cussy en Morvan het  

1e lustrum van “Le petit Papillon”. De opkomst van 

ruim 30 mensen belooft een gezellige happening met 

BBQ, open podium (wisselbeker) en tombola. 

Uiteraard wordt er gezongen en gedanst! 

De aanwezige vakantievierders kunnen desgewenst 

participeren en unieke sferen proeven. 

 

Dan kijken we al weer uit naar het cajunfestival in Saulieu (1 tot 15 augustus) en 

het fête de la vielle (15 tot 18 augustus) in Anost. 

 

Het hoogseizoen staat voor de deur. We hebben al behoorlijk wat aanmeldingen.  

Nieuwe mensen en ouwe bekenden. Dat belooft een gezellige tijd!  

Wij hebben zin d’rin!  

 

Bienvenue! Graag tot ziens! 

Gerrie en Chris. 

 


