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Beste mensen, vrienden van “Le petit Papillon”,
Het jaar 2016 is afgesloten! Het 9e seizoen zit er op! De opmaat in
mei was veelbelovend! Helaas heeft de Franse onrust het aantal
gasten getemperd. Daarnaast speelden EK voetbal en Olympische
Spelen mogelijk een rol (een nieuwe TV en niet op vakantie)?...
Diverse onderhoudsklussen waren aan de orde. De toegangspoort
werd vervangen, het afdak tussen stal en huis kreeg een nieuwe
asfaltlaag, het terras van blokhut Hirondelle werd gerenoveerd. De
open haard is verplaatst om meer ruimte te creëren voor een
sfeervolle nazit. De wasdroger gaf de geest en de boiler voor onze
kampeerders liet het afweten. Dat alles is weer opgelost!
Het was een mooie zomer! Uiteindelijk zelfs droger dan vorig jaar!
De waterlelies spartelden nog lang tegen en knokten op de bodem van
de vijver om de laatste druppels water! We hebben lekker gedraaid!
Weliswaar een tandje lager als we gewend waren, maar onze
bezoekers hebben genoten! Uit alle hoeken van Nederland kwamen ze
naar Faye; van Cornwerd tot Maastricht. Van Spijkenisse tot
Groningen. Opvallend, dat steeds meer Fransen de weg wisten te
vinden naar LPP! Gezellige avonden! Verrassende ontmoetingen!

Wat brengt de toekomst?...

“Le petit Papillon” is verkocht!... Zo!... Dat is er uit!... We willen
verkopen als het nog goed gaat! Voor sommigen onder ons wellicht
een publiek geheim! Voor ons zelf lange tijd een dilemma! Gezien onze
leeftijd
(ouderdom komt immers met
gebreken)
een verstandig besluit, maar
emotioneel
heel lastig. Als een oude fermette
begonnen is
LPP van de grond af opgebouwd! De
renovatie in de beginjaren 2005/2008 naast ons werk was een
bijzonder avontuur. We hebben daar fantastische hulp bij gehad van
Roel en Math Arts. In het begin was er zelfs geen wc! Nu zijn er 4

badkamers! Waar voorheen de Charolais koeien liepen tussen de
brandnetels, bramen en distels is nu een parkachtig terrein ontstaan!
Elke boom en struik hebben we zelf in de grond gestopt!
Vrijdag 20 januari j.l. kwam het onvermijdelijke einde! Om 9 uur
zaten we bij de notaris in Autun en werd de zaak overgedragen!
Beste mensen, vrienden van “Le petit Papillon”,
We hebben 9 seizoenen gedraaid met gasten, allerlei pluimages, fijne
contacten! Bijzondere ervaringen! Dat gaf ons elke jaar weer een
stevige boost om het dagelijkse werk aan te kunnen! Gerrie in het
onderwijs. Chris in de zorgsector. Wij hebben een geweldige tijd
gehad! Op deze magische stek in de Morvan met uitzicht op “onze”
berg! Jullie aanwezigheid heeft ons leven heel veel inhoud gegeven!
Wat een voorrecht om samen met gelijkgestemde zielen te tafelen!
Die bijna vanzelfsprekende, amicale sfeer rondom de open haard! In
die ongedwongen ambiance van een oorverdovende stilte met een
flonkerende sterrenhemel! Serieuze gesprekken, lief en leed, maar
ook veel humor! Het heeft ons veel gebracht! Voldoening en
waardering! Wij zijn bevoorrecht, dat jullie onze gasten
waren! Un grand merci!
Wat gaan we dat alles verschrikkelijk missen!...
Le petit Papillon gaat over in Engelse handen. Susan
en Adrian Williams gaan de zaak voortzetten. Wij hebben afspraken
gemaakt om de doorstart zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Maandagmiddag 1 mei 2017 (14 tot 17 uur) organiseren wij samen
met de nieuwe uitbaters een “hello/goodbye party”.
De naam “Le petit Papillon” blijft bestaan!
www.lepetitpapillon-camping.com

Graag tot ziens! Au revoir!

Gerrie Christians

& Chris van Goch

