
 

JAARBRIEF 2003 VOOR "LES AMIS DE LA TUILLIÈRE" 

 

Lieve Vrienden! 

 

Hieronder enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar. Bedenk dat je te allen 

tijde welkom bent om de zaken zelf te beleven en te bewonderen.  

* De Toren (Castel 'La Tuillière'). De bouw ging met horten en stoten: nu 

buiten klaar prachtig leistenen dak met koperen goten. Momenteel wordt het 

binnen afgebouwd. Als alles meezit (on sais jamais!) is ie in mei 2004 voor 

bewoning beschikbaar! Wie wordt de eerste?? 

 * Tinus de Eend (Tinus le Canard). Gevonden op 13 juni 2003 met haar 

snaveltje door haar eischil heen, ma en broers en zussen in geen velden of 

wegen meer te zien. Inmiddels uitgegroeid tot een klein wit wijfjes eendje met 

een kleine handicap: een steekvleugel (maar met een heel lief karakter). Ze kan 

(nog?) niet vliegen maar hopelijk kan ze straks wel broeden! We zoeken nog een 

klein mannetje, klein gebrek geen probleem! Wie helpt?  

* Arboretum 'La Tuillière'. In het afgelopen jaar weer vele tientallen nieuwe 

soorten aangeplant. Vanwege de droogte ook enkele verloren. Het droevigste: de 

Grootkegel Den (Pinus coulteri), zelf gefokt uit een zaadje uit Santa Cruz (Cal). 

Er is een graveermachine aangeschaft voor mooie naambordjes, de aluminium 

'paaltjes' zijn besteld. Volgend jaar gaan ze in de grond. Wie komt er kijken? 

Het grote meer is leeg en vergroot. Tot september 2004 droog, dan de modder 

eruit. Wie komt zwemmen? 

 * Levende have (Animaux). De vos, marter, buizerd en reiger hadden het 

goed: alle gekortwiekte eenden en ganzen opgepeuzeld, ook alle jongen. Zelfs in 

de kippenren is huisgehouden. Nu schrikdraad, bewegingslamp en nachtelijke 

lamp rond kippenren. De broedmachine was een succes: 10 kipjes en 1 

kwarteltje. Stand van zaken: 8 parkeendjes, 2 ganzen, circa 10 witte duiven, 14 

kippen, vele vissen. Wie komt de overtollige haantjes eten? 

 * Vrienden (Amis). We zijn niet vergeten en hadden gezellige aanloop: Mijke, 

Jana, Aad, Koos, Wendelmoet, Carla, Harry. Stefan, Suzanne, Ineke, Gerard, 

Yoke, Wim, Jasmijn, Tijmen, Dieuwe, René, Kirsten, Marijn, Jorrit, Joke, Jaap, 

Anthon, Yvonne, Froukje, Theo, Merijn, Alexandra. 


