
Jaarbrief 2005 voor Les Amis de La Tuillière 

 Beste Vriend(inn)en! 

* Allereerst een heel voorspoedig 2006. Weet dat jullie altijd welkom zijn, om te 

logeren (toren of kleine huisje) of om te kamperen of om gewoon gezellig even 

langs te komen, bijvoorbeeld op weg naar elders of op de terugweg naar 

Nederland ..... 

Ook in de winter, vroege voorjaar en late najaar is het goed toeven op ons 

landje. Er is hout genoeg te vinden om de kachels brandende te houden. 

Weet dat ook (groot)ouders welkom zijn! 

Deze zomer, eind juli met velen van jullie ons 15 jarig bestaan gevierd (1990-

2005). Vandaar de bijgevoegde foto. Het was onvergetelijk voor ons, en hopelijk 

ook voor jullie. Doen we in 2010 opnieuw. Zet vast in je agenda. 

* Bouwwerkzaamheden 

Er is een klein schuurtje bijgekomen voor de tractor. Een bankje rond de grote 

linde. Een schoon en uitgediept meer, met een eilandje middenin en nieuwe (en 

oude) eendjes en karpers, en een klein blauw roeibootje. 

* Dierennieuws 

De broedmachine heeft het weer prima gedaan.  Er zijn weer een flink aantal 

eenden bijgekomen, maar helaas ook enkele verdwenen. Vooral het plotselinge 

verdwijnen (in de klauwen van een buizerd?) van Tinus Eend (oudjaarsdag 

2004) was droevig. Een speciaal Tinus-memorial houdt de herinnering aan haar 

levendig. 

De kippenstand is ongeveer gelijk gebleven, dankzij onze 'onnatuurlijke 

selectie'. Bibipiep de Huiskip heeft een maatje: Puk de Haan. Samen zijn ze 

onze trouwe reisgenoten. 

Het laatste nieuws: je kunt een (kuiken)kip of (baby)eend bij ons 'lenen'. Dat 

hebben we afgelopen jaar tot grote tevredenheid uitgeprobeerd met Anna (8) en 

Moritz (5) Vink. Ook de ouders vonden het leuk. 

*  Kunst en kitsch 

Er is veel bijgekomen: een enorme gietijzeren haan, een petten-parade, 

bolletjesplastic torso's, etalagepoppen, gebakken en bronzen sculpturen, en niet 



te vergeten de lustrumkunst: papiermasjee zelfportretten op de tractorschuur, en 

een mannekepies-water-sculptuur aan de waterkant. Niet iedereen vindt al die 

dingen leuk, wij wel! Een arboretum moet ook verrassingen in petto hebben. 

* Arboretum 

Natuurlijk ook dit jaar weer vele (ca 150?) nieuwe soorten bomen en struiken 

aangeplant. Ook boompjes meegenomen uit de bergen van Californië. Verder dit 

jaar voor het eerst eigen opkweek geruild met een Nederlandse kweker! Ook 

eigen opkweek weggegeven aan vrienden. Jammer genoeg zijn er ook een stuk 

of 10 boompjes dood gegaan, maar dat schijnt er bij te horen. 

We blijven nog steeds enthousiast verzamelen, en tegelijkertijd genieten van hoe 

mooi het wordt ...... 

Voor het grote onderhoud hebben we een telescoopkettingzaag aangeschaft: kun 

je vanaf de grond op 3-4 m hoogte (dikke) takken zagen. Zwaar maar 

fantastisch! 

We hebben een stukje 'bos' schoongemaakt zodat je nu ook een boswandeling 

kunt maken op ons landje. 

  

 


