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Beste vrienden van “Le petit Papillon”, 

 

Even googlen op internet!...  

We hebben een Zoover Award gewonnen over 2014! Op korte termijn zal de 

bevestiging daarvan wel in de brievenbus vallen! Staan we zomaar tussen de 25 

beste accommodaties van Frankrijk! Daar zijn we stiekem heel trots op! 

Dankjewel aan alle gasten voor zoveel waardering! 

Het 8e seizoen is begonnen. We hebben de eerste contente gasten al weer 

uitgezwaaid. De afgelopen winter mocht als zodanig geen naam hebben! Ook in 

Frankrijk bleven de echte winterse streken achterwege. In Swalmen zijn we 

lekker bezig geweest. Gerrie is in haar atelier begonnen met workshops 

“wolvilten”. De dansmiddagen voor 50 plussers, waar Chris de muziek verzorgt, 

worden goed bezocht. Ook het initiatief om te komen 

tot de oprichting van een wandelclub wordt omarmd! 

Ruim 60 mensen willen regelmatig aan de wandel! “Onze” 

zanggroep “Zjwamer Galm” beleefde op 12 april zijn 

première. Het 1e Zjwamer Galm Sjpektakel was een klapper! Een bomvolle zaal 

met een drietal koren en aanstekelijke muziek zorgden voor een puike stemming! 

Een waardige afsluiter vooraleer we vertrokken naar La douce France.  

Woensdag 15 april zette ik (Chris) koers naar Cussy en Morvan. (Gerrie vertrekt  

enkele dagen later). De auto en aanhanger als vanouds afgeladen vol! Fantastisch 

weer en koersend dwars door de Marne maakten de rit tot een warm thuiskom 

gevoel. Wat is het hier al groen! De pruniers op het terras en de forsythia waren 

al grotendeels uitgebloeid en de kersenboom toonde zich in volle glorie met 

bloesempracht. Werk aan de winkel!... Het water en elektra activeren. Het 

blijft een spannend moment!... Behoudens een kapot gevroren kraantje en 

haperende doorspoeler alles oké! Het gras is extreem lang! Gefaseerd in 4 keer 

steeds korter maaien had ik de kampeerplekken weer onder controle. De 

grasmachine gaf helaas de geest, maar een goede buur blijkt al weer beter dan 

een verre vriend!... De natuurlijke vijver is vrijwel dicht gegroeid met een alles 

overwoekerende waterplant. Deze heb ik zorgvuldig verwijderd, zodat de 

waterlelie zich verder kan ontwikkelen. Dan moet de snoeischaar/zaag 

gehanteerd worden! Bolacacia’s, knotwilgen en catalpa’s smeken om een goede 

beurt! Het resultaat tekent zich ondermeer af in de wei van Gérard, waar zich 

een grote berg snoeiafval vormt. Een grote kale plek op de camping getuigt van 

het langdurig verblijf vorig jaar (E.A.). Dat verlangt een drastische aanpak! 

Omspitten, inzaaien en sproeien. Daar zie je over 4 weken niets meer van!?...    



De moestuin lag er desolaat bij! Buurman Gérard heeft het perceel gefreesd en 

vantevoren heel attent de tomaatspiralen en peulengaas verwijderd. De 

aardbeienplanten heeft hij gelukkig herkend en laten staan. Deze heb ik 

inmiddels vrij gemaakt, geschoffeld en besproeid. Dat zietergoeduit en belooft 

een rijke oogst!  Nu nog het hele perceel omspitten!... Een roodstaartje blijkt 

andermaal domicilie gekozen te hebben onder de luifel van Hirondelle. Mijn 

inspectieronde langs de nestkastjes leverde overigens een verrassende 

ontmoeting op! Juist op tijd ontdekte ik een vleermuis!... Gauw dichtgemaakt! De 

steenuilenkast heb ik na 2 jaar uit de boom gehaald. Deze was volgestouwd met 

mos. De verdere inhoud van hazelnoten en kleine witte bruin gespikkelde eitjes 

leerde mij, dat diverse pluimages hier gehuisvest zijn geweest. Helaas heeft de 

beoogde steenuil zich niet laten zien! Daar was het toch eigenlijk om begonnen!... 

Onze uitzichtheuvel hebben we onder invloed van gunstige weersomstandigheden 

(zonnig bij ruim 20 ° C) in 10 dagen tijd groen zien worden. De kwistig rond 

gestrooide wilde primula’s gedijen prima in de malse weilanden en zorgen voor 

een aangenaam kleurenpallet. Onze openluchtvolière is weer 

goed bevolkt met voornamelijk putters, roodstaartjes, spechten, 

merles, vinken, mezen en mussen. De koekoek laat zich regelmatig 

horen en het “huup huup” van de hop doet daar een schepje boven op! Onze 

gevederde vrienden zijn blij, dat we terug zijn en doen zich te goed aan de 

vetbollen. De beloning wordt geleverd middels een aubade in de vroege morgen 

en een serenade voordat het donker wordt. De buizerd, kiekendief, sperwer en 

rode wouw verkennen al spiedend het luchtruim. De pizza-oven heeft een 

overkapping gekregen. Daarmee wordt de koepel niet meer nat en krijgen we de 

zo zeer gewenst hoge temperatuur van 500 ° Celsius eerder te pakken. Dat 

wordt weer smullen!  

De post!... Een brief van de burgemeesters van Cussy en Morvan en Anost!... 

Uitnodiging voor de prijsuitreiking du Concours des Maisons Fleuries 2014!...  

Een foto van 2006 en van 2014 hadden het grote verschil van onze tuin duidelijk 

gemaakt. Met een certificaat, een cadeaubon en een echte geranium keerden we 

op 30 april weer huiswaarts!  

Maandag j.l weer naar de repetitie geweest van la chorale “Les Amis de la 

Chanson”. Vrijdag 8 mei Commémoration, 17 mei korenuitwisseling Tavernay. 

Alles als vanouds! Alsof we niet weg zijn geweest! Het is weer goed toeven in de 

Morvan! Brocantes, markten, activiteiten. Fête de la Musique op 21 juni, Feu de 

la St. Jean 24 juni, Nationale Feestdag 14 juli,  grande BBQ avec la chorale eind 

juli, Fête de la vielle Anost 20 tot 23 augustus, Cajunfestival Saulieu 6 tot 9 

augustus. Gezellige gasten; verrassende ontmoetingen! Bent U daarbij?... 

Welkom! Bienvenue! 

Gerrie en Chris. 


