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Beste vrienden van “Le petit Papillon”, 
 

Wat een fantastische zomer! Het extreem slechte voorjaar was snel vergeten!  

Steeds meer gasten weten de weg te vinden naar Faye. Zelfs het bordje 

“COMPLET” werd ingezet! Het chalet Bellevue was vrijwel continue bezet. 

*Belgische vacanciers vonden het wel heel bijzonder om in Frankrijk bij 

Nederlanders Vlaamse frieten te eten!... *Ook waren er onverwachte gasten!... 

’s-Nachts om half 1 kwam een van de kampeerders naar boven met de 

mededeling, dat er vreemde snuiters op het terrein waren. Bleek, dat een vijftal 

schapen de weg naar beneden had gevonden. Zij lieten zich gewillig naar boven 

drijven. Hopelijk zijn ze weer op het rechte pad gekomen. Konden de gasten 

doorgaan met schaapjes tellen. *Communicatiefoutje tussen boer en knecht was 

er op een gegeven moment oorzaak van, dat een imposante torro naar beneden 

sukkelde. Deze deed zich tegoed aan de vlinderstruik en liet zich vervolgens met 

een (op bepaalde plek) kietelende stok terug naar de kudde leiden. 

*Het overdekte terras is een geweldige aanwinst! Daar hebben we veel 

vertoefd! Uit de wind of juist in de schaduw, onder dak bij een mals buitje. 

Gezellig! *Bij de zitkuil in de BBQ hoek werden we verrast door een (voor de 

mens onschuldige) ringslang, die pogingen deed om een pad te verslinden. Een 

fascinerend schouwspel! Zo’n pad is overigens een sul! Die laat maar met zich 

sollen; biedt helemaal geen weerstand! Wat een watje! Merkwaardig! 

*Muzikanten waren er ook! Deze zijn meer dan welkom!                   

 
Op verschillende momenten kwamen gitaar, draailier en sopraansax voorbij!  

Dat zorgt voor een bijzondere ambiance!  

*Alle wandelingen zijn in het voorjaar gemarkeerd met houten vlinders in 5 

verschillende kleuren. Helaas zijn een twintigtal vlinders op wandelingen rondom 

“onze” berg bruut afgebroken. Wie of waarom blijft vooralsnog een raadsel!...  



*De pizza-oven is een succes! Na een viertal experimentele sessies hebben 

Gerrie (vanuit de keuken) en Chris (als stoker) grip gekregen op het 

productieproces. Wij durven de concurrentie aan met gevestigde pizzeria’s! 

Volgend jaar staat regelmatig een keuze-pizza op het menu! Ha!... Pizza!... 

*Het eerste lustrum van “Le petit Papillon” werd op 19 juli een zonovergoten en 

supergezellige feestmiddag. Ruim 45 mensen hadden zich ingeschreven voor de 

BBQ met royaal buffet, open podium, zang en dans. Jos J. zong het hoogste lied 

en wist zelfs (!) Gerrie te verleiden voor een aajerwets duet! Nederlanders en 

Fransen hebben elkaar prima gevonden! De wisselbeker ter herinnering aan J.P. 

Stevenot werd door zijn weduwvrouw Martine emotioneel uitgereikt aan Marie-

France Lassalle. Mede dankzij de inzet van Jack en Jos (aan de BBQ) en 

Annemiek en Agnes (in de keuken) kunnen we terug zien op een zeer geslaagde 

happening! Volgend jaar zeker weer! Met nòg meer artiesten! Zeker weten! 

*In De Morvan een autorally?... Ja! Ja! Autun heeft het toch maar gewaagd om in 

het weekend van 24 en 25 augustus j.l. klassieke auto’s voorbij 

te laten razen. De weg van Chissey en Morvan naar Menessaire 

was daartoe afgesloten. Het was een 

spektakel! Veel kabaal in een 

stiltegebied! Hoe verzin je zoiets? 

Navraag leerde ons, dat zo’n 

activiteit éénmaal in de 20 jaar plaats vindt. Lijkt acceptabel. 

*De moestuin kwam dit jaar heel laat op gang. Kampeerders genoten van de 

diverse kruiden en malse sla. Courgettes en komkommers vonden gretig aftrek 

vanuit een kist bij de entree met het bordje “gratuit”. Het seizoen zit er bijna 

op! Buren mogen daarna profiteren van alle producten, die zijn blijven staan. 

*Inmiddels zijn heel wat kilo’s frambozen en aardbeien omgezet in confituren en 

sappen. Cherrytomaten (pizza) en courgettes (in het zuur) zijn ingemaakt. De 

bramen laten nog ff op zich wachten, maar komen beslist in de potten voordat 

wij weer richting Pays Bas vertrekken. Dat alles in voorbereiding op een nieuw  

culinair table d’hôtes jaar 2014. (Wat hebben we weer gesmuld!...)  

*Onze bibliotheek vond gretig aftrek! Een uitgelezen kans! 

*Het hele terrein heeft door de jaren heen een ware metamorfose ondergaan. 

Verbazend hoe bomen en struiken zich ontwikkelen. *De komende winter krijgt 

de site dan ook een forse update! Onze webmaster Bas maakt daar werk van!  

 

Dankjewel aan alle gasten! Het was weer gezellig! 

Wij wensen jullie een kleurrijke herfst en een “warme” winter!  
 

Graag tot ziens! Bienvenue chez “Le petit Papillon”! 
 

Gerrie Christians & Chris van Goch 


