
Jaarbrief 2006 voor Les Amis de La Tuillière    

Goede Vrienden! 

December 2006, een goed moment om terug te zien op het afgelopen jaar en even 

bewust stil te staan bij allerlei belevenissen op, in en met ons Franse landje.  

* Wie zijn er allemaal geweest? 

Het was een goed gevuld jaar met behoorlijk veel logerende en kamperende 

vrienden. Allereerst kwamen Bibi en Jan Paul in maart. In mei waren er Jan en 

Tonny, in de toren. Mart, Ine en André hadden we in juni in het kleine huisje, met 

direct daarna Axel en Els in de toren. Begin juli waren er Anki, Jonathan en 

kleinzoon Jordi, tegelijk met Mijke en Jana + Nienke, en Carolien, René en Roos 

en Sofie. Ook Jaap en Joke kwamen een weekje kamperen. In de nazomer hadden 

we Anneke en Aryaan, en met de herfstvakantie.René, Kirsten en Jorrit + Aron. En 

niet te vergeten alle vrienden die gewoon gezellig langskwamen, voor een borreltje 

of een maaltijd of een wandeling of zomaar! Dick, Barbara & Floor, Axel & Els, 

Koos & Wendelmoet, Maaike en Bas, Jonathan en Janine.... 

 * Kunst en Kitsch 

Mart & Ine Elderkamp hebben van alle oud ijzer gevonden op 'La Tuillière' een 

prachtig modern kunstwerk in elkaar gelast. 

Ook is er een beeld van Wendelmoet gekomen en zijn nu twee sculpturen van Inge 

Scharink. Alice Knufman schilderde een portret van Koos, hangt in de toren. 

Verder zijn er allerlei kitsch zaken gekocht op de Schiedamse veiling.  

Beauty, op het bankje onder de grote Eik, is gerestaureerd en weer&waterbestendig 

gemaakt.  De betonmolen van Dick kwam fantastisch van pas bij het kunstwerk van 

Mart & Ine, alsmede bij het  maken van de superbladeren in beton door Ineke & 

Koos. We zijn van plan om in 2007 een 'Kunst & Kitsch Tocht' te maken. Net zoals 

bij de Bomentocht loop je dan langs alle K&K over het landje (natuurlijk met 

allerlei strikvragen die je moet beantwoorden).Trouwens, wie wíl kan de 

bomentocht nu ook in het Frans doen. Wie wil proefkonijn zijn? 

* Arboretum en andere landelijke zaken 

Natuurlijk zijn er het afgelopen jaar weer vele tientallen nieuwe bomen en struiken 

geplant. We gaan meer en meer het grasland in beslag nemen, in de vorm van 

'eilandjes' van bomen met als onderbegroeiing heesters. Je zou kunnen zeggen het 

wordt een soort 'parklandschap'. We vrezen dat Mr Vereyras misschien niet meer 

wil maaien.... 

Begin april hebben we veel gekocht bij een tuincentrum in Ayen (Engelsen) dat 

allerlei bomen en struiken zeer goedkoop in de ramsh deed, omdat ze met hun 

bedrijfje stopten. Jammer voor hen, maar ideaal voor ons! 

Naast de douche van het kleine huisje is een rotstuintje aangelegd door André. Ook 

zijn er enkele zaailingen uit IJsland in geplant. Er is in de herfst flink gesnoeid 

en  geruimd: zowel in het bovenbos, als in de grote (en kleine) bomen langs 

de randen van het terrein. Met dank voor de flinke hulp van Jorrit en Aron. Enkele 



grote takkenbossen liggen nu verspreid over het land te drogen en  gaan hopelijk 

als paasvuur dienst doen. Bij de Bomenstichting hebben we circa  40 bordjes 

aangeschaft. Elk bordje behandelt één boom of struik en geeft naast naam ook 

allerlei wetenswaardigheden.   

* De Levende Have 

Dit jaar hebben we bij een hobbykweker in Lekkerkerk eieren en jongen gekocht 

van verschillende rassen, voornamelijk talingen. Een heel gedoe, maar erg leuk om 

te doen. Lang niet alle dieren zijn volwassen geworden. Van alle legsels en 

broedsels van onze vaste eenden zijn er slechts twee volwassen geworden! De rest 

is óf niet uitgekomen, óf niet uitgebroed, óf binnen enkele dagen na uitkomen 

opgegeten door vijanden (reiger, vos, marter?). Op dit moment zijn er zo'n 25 

eendjes en talinkjes. Regelmatig zijn er een aantal die pendelen tussen ons meertje 

en dat van de buren, circa 1 km verderop. 

Jut en Jul, de dames gans, waren in het voorjaar behoorlijk lastig. In de loop van de 

zomer werd het minder en nu eten ze weer uit je hand (al moet je wel je vingers in 

de gaten houden!). 

Wat de kippen betreft: een aantal jongen zijn groot geworden, Het aantal haantjes is 

door Ineke en mij beperkt gehouden. Bibi & Puck, ons huis-kippen-echtpaar is nog 

steeds gelukkig en reist met ons op en neer. 

 * Bouwactiviteiten 

De WC van het kleine huisje loost nu op een grote nieuwe septic tank, geheel 

ingegraven. Geen zorg meer voor overvolle tank zoals bij het lustrumfeest in 2005. 

Marcel Besse heeft ook een fraai muurtje gemetseld langs de 'Avenue La Tuillière'. 

Ook hebben we de wand van de houtopslag netjes dichtgemaakt: het oog wil ook 

wat.  

En niet te vergeten de betonnen bodem van het bronbassin: geheel opnieuw gestort. 

Kan er nu weer jaren tegen. Overigens, wisten jullie dat onze bron circa 1500 liter 

helder water per dag levert? En dat 365 dagen per jaar? 

 * Website 

Met een zekere regelmaat proberen we de website te updaten, en van nieuwe foto's 

te voorzien. Dus een aanrader voor jullie om af en toe eens een kijkje te nemen: 

home.tiscali.nl/tuilliere (geen www ervoor!). 

 * Eigen activiteiten 

Wij hebben in februari/maart een cursus Frans van één week gedaan in Parijs, dat 

was heel leerzaam (alleen jammer dat het zo gauw weer verwatert). Begin juli een 

lang weekend op IJsland geweest: fantastisch. Zeker voor herhaling vatbaar. En 

tenslotte in november 10 dagen bij Anki cs in Californië. Daar hebben we zowel de 

oudste bomen op aarde bezocht (Pinus longaeva, Bristlecone Pine, ca 5000 jaar 

oud) als de grootste boom (wat volume betreft bijna 1500 m³): Sequoiadendron 

giganteum, Mammoetboom, General Sherman). California is wat betreft natuur 

fantastisch. 

 


