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Beste vrienden van “Le Petit Papillon”, 

 

De winter is voorbij! Welke winter?... Maart (!) kende enkele nachten vorst; 

verder was het vrijwel continue dooi! (kan je dat wel zeggen als het niet 

vriest?...) De fantastische voorjaarstemperaturen en het ongekend hoge aantal 

zonnige uren doen vermoeden, dat het landklimaat langzaam, maar zeker 

opschuift.  

In ieder geval zijn we in Swalmen lekker actief bezig geweest. In de nieuwbouw 

is een keuken geplaatst en een toilet. De kwast werd stevig gehanteerd en de 

vloer kreeg marmoleum. Het eindresultaat is een fleurig geheel. Gerrie is 

helemaal in haar sas met het atelier. Een voorzichtig begin is gemaakt met 

oriënterende workshops wolvilten. De eerste ervaringen zijn prima. Vanuit de 

geluidsstudio klinkt regelmatig muziek en zang van Chris en/of zangmaat Jan. 

Ook de dansmiddagen voor 55 plussers zijn een succes! 

De achterkant van ons huis is opgehoogd met klinkers,  

zodat we een fijne zonnige en onderhoudsvriendelijke tuin 

hebben gecreëerd.  

In december heeft Chris het initiatief genomen voor de 

oprichting van een nieuwe zanggroep. Deze telt al 25 leden! Inmiddels is via de 

notaris e.e.a. formeel vastgelegd en de naam “Zjwamer Galm” zal nog lang 

naklinken met een repertoire van shanties (liederen van de zee), smartlappen en 

evergreens!  Ook hebben Jan & Chris onlangs een benefietconcert georganiseerd 

t.b.v. genoemde zanggroep. Daarmee kon een mooi bedrag gedoneerd worden. 

Ook Das Erste Schwalmische Schlager Frühshoppen (door Chris opgepakt) op 

zondag 13 april was een succes! Een bonte mix van artiesten zorgden voor een 

spetterend spektakel. Volgend jaar op Palmzondag weer!... 

Onze kids zijn goed bezig! Het drietal kleinkinderen (Jesse, Joelle en Joep) 

werd in februari uitgebreid met Ize 

(zusje van Joep). In de zomer verwachten 

we andermaal twee kleindochters. Nieuwe 

K3?...  Dat wordt dus pendelen naar 

Nederland. Verkeerde planning?... 

 

 

 

 

Al met al blijven we lekker bezig!... 

 



 

Begin maart zijn we al enkele dagen naar Frankrijk geweest. Weer feeling 

krijgen, enkele klussen aanpakken. Onder puike weersomstandigheden veel 

snoeiwerk gedaan en zelfs al een keer het gras kunnen maaien. 

Alhoewel er toch een keer 12 graden vorst is gemeten, heeft ook de Morvan een 

extreem zachte winter gehad. Een van de gevolgen?...  

Enorm veel molshopen op de camping. In totaal heb ik 9 

kruiwagens “mollenzand” verplaatst. Dat is in al die jaren 

(we gaan het 7e seizoen in) nog nooit voorgekomen. We zijn blij, dat er 

momenteel iemand is, die de tuin bijhoudt. Dat scheelde veel werk bij aankomst 

medio april. De voorjaarsvakantie begint 26 april al! Dan moet alles aan kant zijn! 

Het water en elektra geactiveerd. De boilers op temperatuur. Hopelijk geen 

onverwachte mankementen! De tuin onder controle. Het sanitairblok voor de 

gasten kuisen. Kamers gepoetst en lekker fris linnengoed op de bedden. Een 

begin maken met de moestuin; mesten, spitten, zaaien en aanplanten. Er gaat 

niets boven vers fruit en groenten uit de eigen tuin! Dat wordt weer smikkelen 

en smullen met onze table d’hôtes service! De kruidentuin is er sowieso voor de 

liefhebbers! De druiven en klimrozen hebben een stevige snoeibeurt gehad en de 

paden zijn onkruidvrij gemaakt. Het gras is lekker kort en dat houden we graag 

zo! De pizzaoven belooft veel voor de lekkerbekken onder ons! De pizza (naar 

keuze) zal regelmatig op het menu prijken! Haaaaa! Pizzaaaaa! Ook de rookoven 

zal vaak genoeg zijn geuren over ons domeintje verspreiden…  

De nestkastjes op het terrein zijn veelal bewoond door koolmees, pimpelmees, 

vliegenvanger en huismus. De mannetjes putters zijn naarstig op zoek naar de zo 

zeer gewenste bruid en zoeken opvallend fladderend naar een geschikte plek om 

het nestje te bouwen. Vaak met een kandidate in het kielzog! De botvink brengt 

enthousiast zijn aubade en schroomt niet om dat om te zetten in een serenade. 

Dat alles ten gerieve van zijn a.s. partner, waar hij alle troeven voor inzet! Ook 

de hop heeft zich al laten zien!  

Buizerd en kiekendief maken spiedend hun thermieke rondjes en lijken aldus te 

waken  voor een goede gang van zaken op “Le petit Papillon”.    

Er is een nieuwe plek gecreëerd voor de zandbak. Iets verder weg van het 

zwembad. De kids gooien namelijk graag zand in het water. Nu hebben we een 

zand/waterbak. Iedereen blij! 

Uiteraard zijn er weer tal van activiteiten in de directe omgeving!  

Op 21 juni wordt in heel Frankrijk het begin van de zomer muzikaal gevierd met 

het Fête de la musique! Op 24 juni is het St. Jean. Dat wordt gekoppeld aan 

een grotesk vreugdevuur. In Celle en Morvan zullen we daar getuige van zijn!  

14 juli Quatorze Juillet de nationale feestdag van Frankrijk met vele 

plaatselijke activiteiten en vooral veel vuurwerk! Ook zullen we op Le Petit 

Papillon dit jaar weer onze traditionele super gezellige grande BBQ organiseren 



met het internationale koor uit Cussy en Morvan. Dat zal waarschijnlijk de 1e 

augustus op de kalender staan! Dan hebben we van 7 tot 11 augustus het 

jaarlijkse Cajunfestival in Saulieu met artiesten uit de wereld!  

Ook het Fête de la vielle (draailier) in Anost heeft zijn eigen karakter bewaard 

(21 tot 24 augustus). Vanzelfsprekend heeft elke plaats zijn dorpsfeest met of 

zonder brocante, maar zeker met die typische kenmerkende Franse sfeer. Er is 

veel foldermateriaal voorhanden. Voor elk wat wils!  

Wij zijn er klaar voor en hebben zin d’rin! Jullie ook?... 

Van harte welkom!  

Bienvenue! 

Graag tot ziens! 

Gerrie en Chris. 

 

 


