
Jaarbrief 2007 voor 'Les Amis de La Tuillière' 

 
Beste Vriend(inn)en! 

.  

  

  

Zo aan het eind van het jaar is het weer tijd 

om alle leden op de hoogte te brengen van 

alle veranderingen. 

Weten jullie dat het ook in de winter, 

vroege voorjaar en late najaar goed toeven 

is op ons landje? Er is hout genoeg te 

vinden om de kachels brandende te houden. 

Herfst 2007 op La Tuillière  

  

 Het is weer een jaar vol activiteiten geweest:  

* We hebben de boer verteld dat we voortaan zelf het gras maaien. Daardoor is er veel ruimte 

vrijgekomen voor nog meer bomen en struiken. Wees gerust, er blijven ook grasvelden over 

en vergezichten.We hebben weer heel veel bomen en struiken geplant. De mooiste aanwinst is 

een Wollemia nobilis: een Australische naaldboom, ontdekt in 1995. Het landje verandert 

langzaam  in een park: tussen de bomen zijn perken gemaakt met (bloeiende) struiken. Voorts 

hebben we sinds dit jaar hulp op afroep van één of twee tuinmannen. Zij maaien en doen 

groot onderhoud. Deze winter gaan ze 3 treurwilgen omzagen en een aantal grote bomen 

rigoureus snoeien (bij nader inzien doen we dat toch maar zelf.....).  

 

 * Nieuw materieel: 

 Er is tegenwoordig een echte grote tractor. Een prachtig glimmend 

oud beestje (1965), dat fantastisch werk verricht. Koos maait nu 

voortaan zelf  2 of 3 keer per jaar het weiland. In de afgelopen 

zomer zijn er vele ritjes op gemaakt: iedere avond mochten kinderen 

met hem over het land crossen. 

Met de tractor kunnen we ook geulen graven, voor de afwatering 

van het land. De bomen hoeven dan niet meer met hun voeten in het 

water te staan. 

* Er zijn een aantal mensen hard aan het werk geweest. In juni hebben Ine en Mart met André 

een ‘monumentale’ trap gemaakt. Er volgt nog een pad. De bedoeling is om met droge voeten 

van het terras naar de kelder te kunnen lopen. Wout heeft alle bomen gefatsoeneerd en 

opgebonden. Al doende gaf hij ons advies over boomverzorging en onderhoud. Onze scholing 

wordt nog vervolgd. Langzaam gaan wijzelf daardoor ook iets deskundiger worden. Anneke 

heeft heel veel onkruid gewied. 



 

  

  

  

  

 Ine, Mart, 

André  werk

en aan 

de  trap 

 

  

  

  

 

  

 Wout 

instrueert  K

oos hoe hij 

een boom 

kan redden. 

 * De zomer was erg gezellig: een aantal nieuwe leden, de ontdekking dat er in Ayen 

cursussen gegeven worden (keramiek, fotografie etc. door zeer bevlogen mensen), hardlopen 

met bijna alle aanwezigen (recordaantal was 17 deelnemenden!), gezamenlijk eten, bij het 

vuur zitten….. 

 

 

Links: crossen over 

het land 

Boven: uitputting na 

het dagelijkse loopje. 

Er zijn een aantal 

juniorenrecords 

gebroken. 

 

Andrea haalt met hulp 

van de docent Gerard 

haar keramiek kunstwerk 

uit de oven. 

  

 * De dieren: Puk en Bibi reizen nog altijd mee op en neer. De ganzen zijn nog steeds even 

aardig tegen Koos en blijven blazen tegen Ineke (het zijn 2 vrouwtjes), de eenden planten zich 

lustig voort en de talinkjes komen vanuit het buurmeer naar ons toe, zodra wij weer op het 

landje zijn. De boer achter zorgt tegenwoordig voor de kippen. Hij is een 80-jarige vitale man, 

die op weg naar zijn werk ‘s morgens het hok opent ’s Avonds doet hij het weer dicht. 

 

 Koos 

voert 

de 

 dieren 

 

 Bibi kijkt of 

Puk een  teek 

heeft. Die 

vindt ze 

namelijk erg 

lekker! 



 * Nieuwe leden: Ook dit jaar hebben we weer genoten van de vele logeerders in toren en 

huisje en kampeerders op het land. En natuurlijk is de ledenlijst weer gegroeid: eerst waren 

daar Jos Frenken en Jeannet van Houwelingen, vervolgens Wout en Anneke Kromhout in het 

voorjaar, Karel en zoon Maiander Eigenraam, Pieter Vink, Nelly Wolters en Jan Brants in de 

zomer en Arie en Ineke Lautenbach in het najaar. 

 * Plannen: in 2008 willen we een zomerhuisje laten bouwen, dat ook in de winter 

bewoonbaar is. Verder gaan we op de ingeslagen weg verder en vergeet niet: in 2010 is er 

weer een lustrum!!!! 

WIJ WENSEN JULLIE EEN GOED 2008 EN HOPEN KOMEND JAAR VEEL OUDE EN 

NIEUWE LEDEN TE ONTMOETEN OP LA TUILLIÈRE! 

 


