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Non de pie!... 
 

Beste vrienden van Le petit Papillon, 

 

Pie is het Franse woord voor ekster. Ik ben geen liefhebber van eksters! Stel je 

voor, dat een paartje roodstaart of putter met veel zorg een nestje heeft 

gebouwd. Vervolgens wordt alle energie gestopt in de productie van  enkele 

eitjes en daarna behoedzaam uitgebroed. In die tijd zorgt pavogel, dat zijn 

vrouwtje niets te kort komt en sjouwt zich uit de naad met allerlei lekkere 

hapjes om zijn gade te gerieven. Een vijftal nieuwgeborenen zien het levenslicht! 

Een drukke tijd breekt aan! Pa en ma vliegen af en aan met een grote variëteit 

aan insecten. De jonkies groeien als kool! Dan opeens… Is alles voorbij! Het nest 

is leeg geroofd! Een ekster heeft al dagen lang op de loer gelegen en onverhoeds 

toegeslagen! Alle nijverheid in één klap vernietigd! “Dat is de natuur!” hoor ik jou 

denken! Begrijpelijk, maar ik vind dat niet leuk!... Ook dat is de werkelijkheid van 

“Le petit Papillon”! Vandaar non de pie!... 

Vrijdag 6 juni ’s-avonds om 10 uur telefoon!... Zoon Bas (en Samantha) met 

verrassend nieuws: “We hebben een dochter!” Weliswaar 6 weken te vroeg, 

maar alles gaat goed met Floor en de ouders! Inmiddels heeft Chris al een 

bliksembezoek aan de nieuwste telg in Geldrop gebracht. Het hek is van de dam! 

1 juli wordt het 3e kleinkind van dit jaar verwacht! Dan gaat Gerrie enkele dagen 

naar zoon Siem (en Sabine) in Weert, Pays Bas. 

30 april j.l. is Chris met spoed opgenomen in het ziekenhuis van Autun. 

Aanhoudende buikklachten duidden op een blindedarmontsteking. 

Bloedonderzoek bevestigde deze diagnose. De echoman van de röntgenafdeling 

kon echter geen appendicitis constateren. De pijnklachten verdwenen als sneeuw 

voor de zon en de bloedwaarden bleken duidelijk verbeterd. Pas d’appendicite! 

Pas d’opération! Reste une mystère! Chrisje kon weer naar huis! Heureusement! 

Eind goed! Al goed! Overigens alle lof voor het begeleidend personeel!  

Dit jaar zijn er opvallend veel slakken! Vreemd! Deze langzame beestjes eten 

stiekem en  gestaag jonge zonnebloemen op! Optreden dus! Ook de mollen blijven 

actief! Op de camping zijn ze bijna verdwenen, dankzij een geheime 

(diervriendelijke) tip!...  In de moestuin is nog één exemplaar actief. Deze heeft 

het ingezaaide kruidenperk omgewoeld en leeft zich nu uit tussen de aardbeien.  



De koolmees in het nestkastje aan het overdekte terras is heel nijver geweest! 

Aanvankelijk 3, later 5 en uiteindelijk bleken 7 (!) mezenjonkies opgegroeid! Via 

het inspectieluik konden we het hele proces van dichtbij volgen. Boeiend ook voor 

de toevallig op dat moment aanwezige gasten. 

Familie roodstaart bouwde vorig jaar onder de luifel van blokhut Hirondelle een 

nest aan de rechterzijde van de daarvoor aangebrachte plank. Dit jaar kozen ze 

voor een ander uitzicht en werd de linkerkant van diezelfde plank domicilie. De 

roodstaartjes zijn altijd op hun hoede, maar lieten zich niet storen door 

bewoners van blokhut Hirondelle. Een drietal jonkies staat op het punt van 

uitvliegen. De moestuin kende een aarzelende start; de droogte speelde ons 

parten! Dit jaar is heel weinig regen gevallen. Zelfs de natuurlijke vijver met 

waterlelies dreigt op te drogen! Het heeft er alle schijn van, dat er dit jaar 

diverse vreugdevuren rondom St. Jean geannuleerd zijn/worden. We hebben al 

diverse keren gesproeid en de moestuin ligt er nu prima bij! Peulen, tuinbonen, 

tomaten, boterboontjes, worteltjes, sla, uien, kruiden, aardappelen, aardbeien, 

frambozen, courgettes, komkommers en prei gedijen goed. Dat belooft een prima 

oogst! Dit jaar verwachten we zelfs de eerste pluk van mirabellen! Onze uit de 

kluiten gewassen kersenboom tussen Bellevue en Hirondelle gaf een ongekende 

bloesempracht! Eindelijk konden we kersen plukken van de Edelfinger!... Helaas 

dachten de Franse merels hetzelfde!... Het is een luilekkerland in onze openlucht 

volière! De achterkant van het huis (met de toegang naar Tournesol) is 

opgeschoond en ook daar is het prima toeven met een weelderig talud van diverse 

planten en struiken. Zelfs de wilde roos is aan komen waaien. Het snoeihout van 

enkele jaren is in het voorjaar door onze kampeerder Edwin naar het midden van 

de aangrenzende wei versleept. Het geplande Paasvuur moest keer op keer 

uitgesteld worden vanwege harde wind. Uiteindelijk ging de fik er in! We genoten 

medio mei met een flesje bier van het fantastische huizenhoge vlammenspel. 

Binnen een half uur veranderden vele uren snoeiwerk in een hoop as!... Ashes to 

ashes! Boven Hirondelle hing medio de maand van mei een grote zak met rupsen 

in de mirabellenboom. Indachtig de nare gevolgen 

van de processierups hebben we deze behoedzaam 

verwijderd. Meer dan 50 rupsen werden geteld!... Het 

WK voetbal is al weer begonnen met een eerste daverende verrassing van ons 

eigen Oranje! In de 2e Kamer zullen we hopelijk kunnen genieten van een positief 

vervolg. Krijgen we nog een Nederland- Frankrijk? Zijn wij als halve Fransman in 

ieder geval verzekerd van een winnaar!... 

ZOOVER verblijdde ons met de boodschap, dat we andermaal highly 

recommended zijn! De 6e keer op rij! We blijven dus goed bezig! Andermaal dank 

aan onze gasten voor zoveel waardering! De eerste reacties voor het lopende 

seizoen vinden we al weer terug op onze site. We blijven aldus lekker bezig!  

Graag tot ziens! Bienvenue chez Gerrie et Chris!  


