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Over vogels en vogels en meer… 

 

Beste vrienden van “Le petit Papillon”, 

 

De kop isteraf! Na een redelijk bezetting in de meivakantie komt het seizoen 

aarzelend op gang!... Het voorjaar gaf vele zomerse dagen! Groeizaam weer met 

uiteindelijk extreme droogte. De waterlelies in de natuurvijver dreigden op 

steeltjes te gaan staan. Medio juni hebben een paar stevige buien het evenwicht 

enigszins hersteld. De gouden regen op ons terras gaf een weelderige 

bloemenpracht! Dat moet een putterpaartje ook gedacht hebben! Nijver werd 

het nestje gebouwd in deze boom. Dit kleurrijke koppeltje stuurde uiteindelijk 

een viertal nieuwe puttertjes de wijde wereld in! De vogelwereld is dit jaar eens 

te meer boeiend! In de laurierkers ontdekte ik 2 nestjes van de staartmees. In 

de kersenboom had een botvink zijn domicilie gekozen. De nestkastjes waren 

bewoond met koolmezen en een pimpelmees! In twee dagen tijd werden 30 

verschillende vogels gespot! Naast de vele mezensoorten en merels kwamen o.a. 

in beeld: de roodborsttapuit, fitis, zwarte specht, hop,  gekraagde roodstaart en 

let wel!... de taigaboomkruiper! Wonderlijk hoe deze vogel zich als een muis 

zigzaggend langs de stam omhoog werkt! Ook heel bijzonder het feit, dat een 

winterkoninkje zijn nestje heeft gebouwd op het terrein. De rietsigaren van 

vorig jaar overwoekerd met wilde wingerd blijken een prima schuilplaats te zijn. 

De pluis van deze trommelslagers is overigens gewilde vulling voor allerlei 

nestbouwsels! Het mysterie van onze onbekende boom is opgelost! Een van onze 

gasten wist te vertellen, dat het een olijfwilg was! Deze staat beneden bij het 

zwembadplateau tegen de muur. Inmiddels heeft een ander putterstel deze 

olijfwilg opgeëist. Vanaf het terras kijk je zo in het nest! Zwaluwen doen hun 

uiterste best om onder de luifel van blokhut Hirondelle een nest te metselen. 

Dat is uiteraard not done i.v.m. de gasten. We hebben ze dan ook 

bij herhaling gevraagd om hun heil elders te zoeken, maar het 

zijn volhouders! Uiteindelijk zijn we gezwicht en hebben een 

plateautje bevestigd onder het bouwsel. Ijverig wordt nu doorgewerkt! Een 

volgend boeiend tafereel… Eksters hadden verderop hun intrek genomen in een 

hoge esdoorn. Buizerds die op thermiek zonder kwade bedoelingen in de buurt 

kwamen werden meermalen door één of twee eksters belaagd en gesommeerd te 

vertrekken.  Onder escorte werden de roofvogels tot buiten het territorium 

begeleid. Wonderbaarlijk! Deze actie herhaalde zich meermalen. De buizerd was 

zich van geen kwaad bewust en wat moeten die eksters nou?... Quasi nonchalant 



laat hij deze maar in de waan, dat ze wat in de melk te brokkelen hebben!... Onze 

openlucht volière blijft fascineren!  

Bomen en struiken zijn weer fors gegroeid! Daar moest andermaal het mes (zaag 

en snoeischaar) in! De wei van buurman Gérard getuigt daarvan! De grote berg 

takken wordt alsmaar hoger! De Charolais koeien kan dat wel boeien! Deze 

struinen daar met veel kabaal doorheen! De wilde kastanjebomen, die zo’n 10 jaar 

geleden als klein boompje geplant werden, zijn voor de eerste keer in bloei! Dat 

wordt kastanjes rapen! De kersenboom beloofde een extreem rijke pluk! Om 

rovers te weren werd een 

vogelverschrikker geplaatst en boven in de top 

moest een nep-raaf als bewaker 

fungeren! Helaas!.. Eksters, Vlaamse (of 

Waalse?...) gaaien en merels hebben zich 

waarschijnlijk kapot gelachen en de hele oogst 

in enkele dagen geplunderd. Gezien de 

uitwerpselen heeft een boommarter zich ook tegoed gedaan aan de zoetsappige 

Edelfinger. En passant werd het nest van een vink leeg geroofd. De moestuin 

staat er weer prima bij! Aardbeien, frambozen en bessen lachen ons toe! Kropsla, 

pluksla, peulen, boterboontjes, tomaten, prei, aardappels, worteltjes, courgettes, 

tuinbonen, rode en gele uien, peterselie, selderij, basilicum! Dat wordt weer 

smikkelen en smullen!...  

Dan hadden we nog een stroomstoring van circa 6 uur. Kapwerkzaamheden bleken 

nodig om de bovengrondse bedrading veilig te stellen. Ook kregen we bezoek van 

een zestal motorrijders, die op het terras van een heerlijke lunch genoten. Als 

lid van het koor “Les amis de la chanson” heb ik (Chris) weer vol overgave de 

Marseillaise gezongen b.g.v. diverse commémorations (herdenkingen). Enkele 

gasten hebben 2 weken Bellevue afgehuurd en struinen de hele regio af naar 

brocantespullen.“Ik heb mijn wagen volgeladen!...” zal hun thuislied zijn!  

Zo valt er van alles te beleven op ons domeintje en blijven we lekker bezig! Ons 

wacht een levendige tijd! Vanuit Nederland op 21 juni verrassend nieuws!... 

Marieke laat weten, dat dochter Juliette geboren is. Weliswaar 8 weken te 

vroeg, maar ouders en kind maken het goed! Dat wordt voor (o)pa Chris een 

dezer dagen een vluggertje naar Nederland.  

Velen hebben al geboekt voor een aangenaam verblijf op “Le petit Papillon”!  

Ben jij daar ook bij?... 

In ieder geval van harte welkom! Graag tot ziens! 

Gerrie en Chris.  


