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Beste vrienden van “Le petit Papillon”,  

 

We schrijven al weer eind augustus.  

Het seizoen loopt langzaam af. 

Wat hebben we weer een grote verscheidenheid aan gasten gehad! 

Dit jaar overigens opvallend veel kinderen.  

Verrassende ontmoetingen; gezellige avonden! 

Er werd weer lief en leed gedeeld! Een campinggast die te horen 

kreeg, dat zijn jongste zus plotseling overleden was (verdronken in 

de Noordzee bij het redden van een kind). Mensen die op zoek waren 

naar een overnachtingadres, omdat ze halsoverkop een camping 

dienden te verlaten in de Ardèche. De gendarmerie was daar met 20 

man binnen gevallen. De eigenaar werd geboeid en iedereen moest 

acuut vertrekken!... Dat wil je niet meemaken; zeker niet met jonge 

kinderen! Een schril contrast met de sfeervolle gezamenlijke 

maaltijden hier op het terras of in de 2e Kamer met muziek, zang en 

zelfs de klompendans! Bij de open haard buiten was het ook goed 

toeven! 

Het voorjaar was kurkdroog! De waterlelies in onze natuurlijke 

vijver (alle regenwater van de daken komt daar in) stonden op 

steeltjes!...  De zomer was enigszins onstabiel, maar qua temperatuur 

heel aangenaam. Vrijdagmiddag 26 juli beleefden we een 

wolkbreuk van ongekende omvang! Dat 

was voor de Morvan 12 jaar geleden. Een uur 

lang regende en hagelde het onafgebroken en 

heel hard. In Cussy en Morvan sloeg ruim 10 

centimeter hagel neer en daar werden veel 

bloemen, fruit en groenten vernietigd. 

Bij ons bleef de schade beperkt tot hoog water! Het water kolkte 

door de moestuin omlaag, zodat de uien droog kwamen te staan, maar 



nog wel met de wortels in de grond! Dat is gemakkelijk oogsten!...  

Het terras stond helemaal blank en het trapje naar de camping was 

een waterval. Het beekje in de wei veranderde in een woest 

stromende rivier. (volgend jaar de kano meebrengen?!...) Tevens een 

ultieme test voor het afdak boven ons terras. Dat bleek inderdaad 

hagelproof! Deze overkapping ervaren wij overigens als een geweldige 

meerwaarde! Internetters, telefonisten en eters vinden hier een 

prima onderdak (ook bij regenweer).  Tja!... Dan 

hadden we ook diverse honden op ons 

domeintje. Die zijn in principe van harte 

welkom, maar alleen op de camping!...  

De grote BBQ met koor, aanhang, vrienden en kennissen was 

wederom een groot succes! Vrijdag 1 augustus hebben ruim 50 

deelnemers onder ideale weersomstandigheden genoten van een 

vorstelijke BBQ, gezellige muziek, open podium, gratis tombola en de 

ongedwongen kameraadschappelijke sfeer van “Le petit Papillon”! Een 

zestal artiesten (incluis een verrassende violist) streden om de fel 

begeerde J.P. Stevenot bokaal. Deze wisseltrofee werd om 17.00 

uur door de zichtbaar aangedane Martine Stevenot uitgereikt aan 

het duo Kees van Velzen en Caroline van Iterson. Zij stalen terecht 

de show met een aanstekelijk Franstalig meezingnummer!  

Proficiat! Volgend jaar weer! 

Het drietal kleinkinderen, die in 

maart en juni geboren zijn, doen het 

prima! De 3 meisjes (Ize, Floor en BO) 

weten nog niet, dat ze omgedoopt zijn tot de nieuwe K3!...  

Andermaal een zeer geslaagd seizoen! Via onze site op Zoover 

(onder Links) doen vele gasten verslag van hun ervaringen. Ook het 

gastenboek getuigt van een aangenaam verblijf alhier!   

1 september sluiten we de poort. Vervolgens maken we e.e.a. 

winterklaar om dan vóór 6 september terug te zijn in Swalmen, want 

daar treffen we onze buurtgenoten op de straatBBQ!  

Wij wensen U allen een kleurrijke herfst en een “warme” winter! 

Graag tot ziens! 

Gerrie en Chris. 


