
Le petit Papillon 

Nieuwsbrief nummer 24  

Augustus 2015 

 

 

Warm, droog, druk, gezellig! 

Zo mogen we het aflopende zomerseizoen 2015 omschrijven! 

Volgens onze buurman Gérard is het niet meer zo droog geweest 

sinds 1983. Een ander beweerde zelfs 1976!... Vele bomen hebben het 

loodje gelegd. Het belooft een lastige winter voor vogels en dieren 

in de Morvan. Eikels, hazelnoten, kastanjes en bramen komen maar 

mondjesmaat tot volle wasdom en vallen voortijdig massaal op de 

grand. De appelbomen dragen maar kleine appeltjes! De hooischuren 

zouden vol gestouwd moeten zijn. Het tegendeel is waar!... De laatste 

hooibalen worden weg gesleept als voer voor de koeien. Het “gras” 

van de camping was geel en kraakte onder de voeten. Peulen, 

tuinbonen, frambozen en aardbeien konden de hitte niet aan; de 

oogst was maar magertjes! De natuurlijke vijver stond droog 

(waterlelies op steeltjes) en allerlei beekjes snakten naar water. 

Vogels op zoek naar  nattigheid deden zich tegoed aan de schamele 

vruchten in de tuin. Zelfs de goudvink liet zich regelmatig spotten. 

Het zwembad werd frequent gebruikt en moest meermalen ververst 

worden. Er was een algeheel sproeiverbod overdag.  Ongekende 

ervaringen! Le petit Papillon 

mocht veel gasten ontvangen 

en legio mensen moesten 

teleurgesteld worden met de 

mededeling, dat we “vol” waren! 

“Camping complet” stond regelmatig 

aan de weg. De Gouden Zoover Award heeft in die zin zijn vruchten 

afgeworpen! De septic tank heeft zich gelukkig goed gehouden. Het 

was soms wel ff billen knijpen met zoveel tegelijk aanwezige mensen. 

Zwoele avonden, heldere nachten, prachtige volle maan en miljoenen 

sterren. We hebben genoten! Aangenaam dineren buiten op het 

terras met steeds wisselend gezelschap aan tafel. Wok, BBQ, pizza- 



en rookoven (mjammie!...) maakten overuren. Gezelligheid troef om 

het vuurtje in de zitkuil of de open haard. Het tapbiertje 

(Warsteinèr) vloeide rijkelijk en 

smaakte opperbest in zomerse 

sferen. Sterke verhalen, boeiende 

gesprekken en vooral veel humor! 

Het ultieme vakantiegevoel! De 

grand BBQ met het koor van Cussy, 

aanhang, vrienden en kennissen op 

31 juli j.l.  was weer een grandioos 

succes! Ruim 50 gasten genoten van 

een ongedwongen sfeer met puike 

weersomstandigheden. (Licht 

bewolkt en een temperatuur van 25 graden). Mede dankzij de inzet 

van enkele vrijwilligers liep de organisatie op rolletjes!  Un grand 

merci pour Frans, Aukje, Ruud, Netty en Edith! De jury had er een 

stevige dobber aan, maar de J.P. Stevenot wisselbeker ging 

uiteindelijk naar Gaby Levitte en Marie-Claire Devaux. Chapeau!  

’s-Avonds worden we regelmatig verrast met het bezoek van een egel! 

Deze struint het hele terras af naar lekkere hapjes! Gelijk heeft die! 

Autun heeft het weer voor elkaar! Andermaal heeft men een rally 

georganiseerd in de Morvan! In een nationaal natuurpark! Zonder 

overleg werd de doorgaande weg van Chissey naar Cussy afgesloten. 

Zaterdag 22 augustus van 12.30 tot 23.30 uur! Zondag 23 augustus 

van 09.30 tot 15.00 uur! Daarmee worden de gasten opgesloten op 

ons terrein! Een vrijblijvend bezoekje aan een drietal activiteiten in 

de regio kan men vergeten! Bovendien kunnen aankomende gasten op 

zaterdag niet terecht vóór 23.30 uur!... Olifanten!... 

Enkele leerpunten nemen we ter harte! Er komen geen honden meer 

op “Le petit Papillon”!  Dat schept duidelijkheid 

voor iedereen! Het gros van onze gasten stoort 

zich aan huisdieren en de effecten daarvan. 

Bovendien is de hygiëne dan beter gewaarborgd.                           

Aan alle gasten un grand merci pour that long hot summer! 

Graag tot ziens bij Gerrie en Chris! 


