
Grégy: bouwkamp 1966 
 

“In 1966 gingen we met een groep Ludgerianen naar Gregy sur Yerres 
(30 km. Ten z. van Parijs, nabij Melun) om een oude pastorie en 
omgeving op te knappen. Van onze jaargroep gingen mee: Herman de 
Groot, Martin Linthorst, Jan Vroonhof en Hennie Bouwhuis.Het geheel 
stond o.l.v. rector Dickhoff, docent Frans J.Spaay, frater Olav, een 
technische frater uit Zeist en huishouddame ‘Mams’. Mannen uit andere 
jaargangen waren o.a.: Wim v.d. Linden, Jan Blauwgeers, Bert Pigge, 
Dijkstra, Ton Jansen. 

  

 

 

De groep zette zich in om pastorie, sacristie en tuin een beter aanzien te 
geven. Daar kwam de markante pastoor Visser (bij kwam uit Z-
Holland) niet aan toe. Dat kwam vanwege zijn werkzaamheden bij 
meerdere parochies (toen al in Frankrijk), maar ook door  zijn passie 
voor de jacht.'s Morgens vertelde hij soms dat hij met iets lekkers thuis 
zou komen en dat waren dan een paar geschoten konijnen. Mams wist 
er samen met de pastoors iets lekkers van te maken. Ook hadden wij wel 



eens contact met de weinige bewoners van het dorpje en vroegen dan of 
ze de pastoor kenden. Een veel gehoord antwoord was dan: "Bon 
chasseur!" Over zijn kwaliteiten als pastoor spraken die mensen niet.De 
buurman van de pastoor was de burgemeester van het hele nietige 
dorp. Pastoor en burgemeester leefden op gespannen voet met elkaar, 
de vergelijking met Don Camillo en Peppone was gauw gemaakt! 





      

 

 

 

                

      Hennie Bouwhuis, Martin 

Linthorst en Jan Vroonhof  

“In Gregy zelf was een piepklein cafeetje waar we als groep leuke 

uurtjes doorbrachten. We verwachtten in het weekend meer vertier te 

vinden in een naburige, grotere plaats. Vol goede zin wandelden we 's 

avonds in die richting, maar keerden al weer huiswaarts voor we in het 

stadje waren. Onderweg hadden we al veel ongure types gezien 

waardoor de zin er bij ons helemaal af was om nog verder te gaan. 

Naast ons werken brachten we ook een bezoek aan Parijs, een 
buitenkansje voor studenten die niet over geld beschikten. 



 



 



 

 

 

       

       !4 juli 1966: Herman de 

Groot en Hennie Bouwhuis houden de Franse vlag 

hoog. Onder leiding van J.Spaay wordt de Marseillaise 

gezongen.  

 

Gedeeltes uit het verslag dat na het bezoek werd 

gemaakt en in de H3 terechtkwam 
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