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Mei 2016                          “Bonjour!” 

 

De toon is gezet! 

Het 9e seizoen is weer begonnen! 

 

Wat daar aan vooraf ging was nogal heftig! Gerrie heeft 11 februari 

jl. een herseninfarct gehad! Dankzij adequaat handelen is ze gelukkig 

wonderbaarlijk hersteld!  

In eerste instantie ben ik (Chris) alleen afgereisd naar Frankrijk. 

Gerrie zal vanaf Pinksteren de gelederen versterken. 

Het was behoorlijk aanpoten in mijn eentje!... 

Alles moest in gereedheid gebracht worden voor het nieuwe seizoen! 

Met de in NL ingekochte producten  werd de voorraad weer op peil 

gebracht. In de 2e Kamer en patio waren legio spullen opgeslagen. Dat 

moest allemaal terug naar de plaats van bestemming; terras of elders 

op het terrein. Het gras had andermaal forse groeistuipen gehad en 

verlangde een dubbele maaibeurt. Gelukkig waren er dit keer geen 

mollen actief geweest. (lekker hapje voor buizerd of sperwer?...). 

Koelkasten vullen, kachels opstoken (de eerste kou uit de muren 

branden), de bezem er door halen. Water activeren! Altijd weer 

spannend… Niets bevroren?...  Geen lekkages?... Toch wel!... Het 

druppelt bij een van de vele koppelingen; dat lossen we een dezer 

dagen wel op!  Elektra werkt weer als vanouds. Diverse klussen: 

blokhut Hirondelle kreeg een nieuwe vloer en extra dakgoot. 

Nestkastjes kuisen en klaar maken voor gevleugelde vriendjes. De 

mezen hangen weer massaal aan de vetbollen. Putters en zwaluwen 

speuren naar de beste locatie om te nestelen. Bolcatalpa, knotwilg en 

bolacacia zien reikhalzend uit naar een degelijke snoeibeurt. 

Uiteraard onkruid bestrijden. Eenjarige planten moeten nog ff 

wachten op de volle grond. De afgelopen 2 nachten heeft het nog 

gevroren. Berijpt weiden tegen de opvlammende achtergrond van het 

ontluikend loverbos. 



Onverwachts komen er toch nog gasten bij de opstart!... Halsoverkop 

de kamers en chalet op orde maken. Naar Autun voor de eerste 

aanpak van levensmiddelen. Zo blijf je wel lekker bezig, maar…  

Het cts (carpaal tunnelsyndroom) speelde mij weer parten! De brace 

van jaren geleden verricht andermaal wonderen! 

Dan moet er ook nog gegeten worden! Wat schaft de pot? 

Goulashsoep, gebakken aardappels, gemengde sla en kippenbout. Dat 

gaat er wel in!. De gasten van Tournesol en Bellevue waren dik 

tevreden! Morgen komt er een vouwwagen, dinsdag een echtpaar voor 

Tournesol. De opmaat voor een mooie zomer! 

Het loopt weer als vanouds! Heerlijk om hier te zijn! 

Wat hebben we fantastische jaren gehad in Faye! Wat in 2005 begon 

als een avontuur met de aankoop van een oude fermette is 

uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende heerlijke zomer met fijne 

mensen; gezellige gasten. Allerlei pluimage, bijzondere contacten, 

verrassende ontmoetingen.  

Lekker actief bezig zijn als krassenior (“kras-senior”).  

Met veel zin hebben we het 9e seizoen opgepakt.  

Steeds meer mensen weten “Le petit Papillon” te vinden en te 

waarderen. Dat geeft ons inspiratie en nieuw elan!  

Samen beleven wij in 2016 een heerlijke vakantie in de Morvan!  

 

Graag tot ziens! Bienvenue! 

 

Bien cordialement!  

 

Gerrie en Chris. 


