
JAARBRIEF 2004 VOOR "LES AMIS DE LA 

TUILLIÈRE" 

 Lieve Vrienden! 

 Traditiegetrouw brengen we jullie aan het einde van het jaar enkele 

hoogtepunten van het voorbije jaar. Dit ter informatie, maar ook als 

aanmoediging om in 2005 (weer eens) langs te komen: soyez le bienvenu! 

 * Le Tour d'Amis (Castel La Tuillière). In de loop van 2004 is de toren geheel 

klaar gekomen, inclusief een bordes en een cailloux-pad rondom. De eerste 

gasten waren Anki, Jonathan en Bibi. Het is een heel knus huis geworden vinden 

we zelf, waar het goed toeven is. Wie wil, reservere tijdig. 

*  Tinus de Eend (geboren 13/6 2003) en Bibipiep de Kip (geboren 19/7 2004) 

zijn onze trouwe reisgenoten van en naar Frankrijk. Het gaat goed met ze. We 

zijn benieuwd hoe het zal gaan in het voorjaar als het leggen van eieren begint. 

*  Landwerk. Een groot project in 2004 was het grondig schoonmaken van het 

grote meer. Mr Mouton met zijn enorme dragline heeft het fantastisch gedaan. 

Er is  nu zelfs een eilandje in het midden: bedekt met struiken, 1 boom 

(Taxodium distichum) en enkele artificiële nesten voor de eendjes in het 

voorjaar. Langs de kanten hebben we gaas gelegd tegen de beverratten, en 

verder natuurlijk een groot aantal struiken en heesters gepoot. Ook hebben we 

deze zomer met hulp van velen een prachtige hardhouten steiger gemaakt. Het 

zal onherkenbaar zijn. Nu maar wachten tot het meer vol is gelopen en we 

kunnen zwemmen zonder modder en kunnen varen met het nieuwe bootje. 

   Tenslotte heeft Marcel Besse voor de tractor een nieuw schuurtje gebouwd 

naast de abri met de voorraad stookhout. Ineke en ik zijn bezig rondom de grote 

linde een houten bank te maken. Ook zijn van de zomer twee trappen met 

natuurstenen aangelegd door Tycho en Rigilio. 

*  Het Arboretum 'La Tuillière'. Dit voorjaar hadden we zo'n 270 nieuwe 

soorten bomen besteld en laten bezorgen in Frankrijk. Dat was een hele 

onderneming. Gelukkig hadden we alles goed voorbereid en stonden ze er 

betrekkelijk gauw in. Ongeveer 10% is niet aangeslagen, die hebben we in 

november weer meegenomen (garantie van de kweker) en die moeten nog in de 

grond. Ineke heeft een soort "bomentocht" gemaakt over ons landje, met allerlei 

interessante zaken over de bomen. Een ieder die komt is van harte uitgenodigd 

(is eigenlijk verplicht) de tocht te 'doen'. 

 *  'Ongelukken'. Het landleven heeft zo zijn gevaarlijke kanten. In juli 2004 

viel Koos van een trapleer bij het snoeien van een dode boom. Hij brak daarbij 2 



ribben en waarschijnlijk liep hij daarbij ook een subduraal hematoom op. Dat 

laatste werd pas in november vastgesteld, op 17 nov ontlucht en nu loopt hij 

permanent rond met twee behoorlijke gaten in z'n schedel (gelukkig wel bedekt 

met spier, huid en haar). 

 *  'Levende have'. Het aantal kippen was dramatisch uitgebreid: door 

broedmachine en door broedse kippen. In het najaar hebben we goed 

huisgehouden en nu zijn er flink wat haantjes in de diepvries. De eenden hadden 

dit jaar alleen het kleine meertje en dat betekende dat een aantal onze stek 

verruilde voor een groter meer 1 km verderop. Hopelijk komen ze volgend jaar 

weer terug. Guus de Gans werd met de 2 vrouwen die we hem hadden gegeven 

onhanteerbaar en agressief. Guus is nu niet meer, ook hij verblijft in de 

diepvries. De 2 wijfjes zijn nu weer een stuk gezelliger. Hopelijk krijgen wij een 

aantal ganzeneieren dit voorjaar, want die zijn uiteraard voor de consumptie. 

*  Nieuwe en oude Vrienden. Ook dit jaar zijn er gezellig veel mensen 

langsgekomen en zijn er een flink aantal nieuwe 'Amis de La Tuillière' 

bijgekomen: André Balvers, Theo & Gerie Teeuwen, Martin en Thinka Zandstra 

(met kinders), Arjen Zandstra en Serge en Ingrid Zwanen (met kinders). 

Welkom in de club. Andere volwassen leden die langs kwamen in de loop van 

het jaar: Dick & Barbara, Frouktje & Theo, Froukje & Frits, Ine & Martin, Anki 

& Jonathan, Bibi, Mijke & Jana, Koos & Wendelmoet, Steven & Gerie, Ineke & 

Gerard, Kitty & Ronald (en de werk-boys) en Hans & Paula. 

* Lustrumweek 27 juli – 3 augustus 2005. Denken jullie nog aan de 

lustrumweek, geconcentreerd in het weekend zaterdag 30 en zondag 31 juli? 

Hoe meer mensen, hoe meer vreugd.  
 

 


