
 

 

 

 

 

La Tuillière, december 

Jaarbrief 2008 voor "Les Amis de La Tuillière" 
 
Lieve Vrienden en Vriendinnen!  

 

De traditie roept om jullie over het afgelopen jaar van onze belevenissen en wetenswaardigheden op de 

hoogte te brengen. Dat doen we graag, want het is bijzonder leuk om alles nog eens te overzien. 

 

* Een recordjaar wat betreft nieuwe leden van de club: 16. Dat wil 

zeggen nieuwe vrienden die één of meer nachten op ons landje hebben 

doorgebracht. Samen met oud-gedienden verbleven er het afgelopen   

jaar in totaal 34 mensen op ons land! Eén koppel kwam zelfs 3 keer, en 

twee koppels elk 2 keer. Het doet ons veel plezier om dit mooie land 

met zo velen van jullie te kunnen delen. 

Foto: Gezamenlijk eten aan de nieuwe picknicktafel onder de linde.  

 

 * Het arboretum. Natuurlijk zijn er weer veel nieuwe bomen en struiken aangeschaft, in totaal zo’n 

135 soorten en variëteiten. Niet in de laatste plaats dankzij jullie welwillende donaties in de 

‘bomenpot’! Heel veel dank aan allen. Hoewel er natuurlijk ook altijd een aantal bomen dood gaan, 

groeit de collectie nog steeds. De allerlaatste memorabele aanwinsten zijn een flinke olijfboom (Olea 

europaea) en een ongeveer 2 m hoge waaierpalm (Trachycarpus fortunei). De eerste vorst (-6°C) 

hebben ze inmiddels ondergaan; ‘pas de problème’ zei de leverancier.  

Het afgelopen jaar hadden we ook aantal keren Fransen 

die speciaal ons aboretum kwamen bezoeken. 

 

    
Rondleiding langs monumentale bomen 

Le Tireliere, oftewel de 'bomenpot' 

 

  

 

 

Met hulp hebben we 

treurwilgen  gekapt 

 

Naast (ver)planten wordt er ook volop gesnoeid en zelfs gerooid. Afgelopen winter hebben we 2 flinke 

treurwilgen (geplant in 1970) gerooid. Het ‘bovenbos’ is thans zo goed als geschoond en gaat hopelijk 

uitgroeien tot een écht bos. Zelfs al het hak- en rooihout is al verbrand. Overigens zijn we wat stookhout 

betreft inmiddels geheel ‘self supporting’. Op deze plaats onze hartelijke dank aan al diegenen die 

enthousiast meehielpen met rooien, snoeien, opbinden, schoffelen en ander onderhoud!   

 



* Het Beestenspul. Wat de eenden betreft is er volop gebroed, met helaas zeer 

weinig resultaat. Dat wil zeggen na het uitkomen verdwenen de jonge eendjes 

enkele dagen! Vijanden genoeg hier: reiger, marter, kraai. Hoewel, één 

eendenvrouwtje was wel succesvol: 3 jongen werden groot. Het meest succesvol 

blijkt toch om eieren uit laten komen in de broedmachine, ze verzorgen tot ze 

kunnen vliegen (dus reizen ze een tijdje met ons op en neer!) en ze dan bij de 

groep te laten. Op deze manier zijn er dit jaar nog 3 eendjes bijgekomen.  

 

Een aantal van de 16 piepkuikens. 

Ze zijn heel mooi geworden 

Voor de kippen was het een rampjaar. In mei kwam er overdag 

een vos die ze om zeep hielp. Twee hennen die zaten te broeden 

ontsprongen de dans. Dankzij bevruchte eieren van vrienden en 

kennissen en de broedmachine, hebben we er nu weer 16. Eén 

haan, Ciske genaamd, die we eerder hadden weggegeven, konden 

we terugkrijgen. Hij is nu de baas. Jammer genoeg kwamen er uit 

de eieren 5 hanen te veel, die moeten we dus nog slachten. 

 

* De Huizen. Dit jaar hebben we een grote houten blokhut 

gezet, een ecologisch verantwoord bouwsel, het ‘Eco-huisje’ 

(20 m²). Het heeft een dak voor de helft bedekt met sedum en 

2 grote zonnepanelen die stroom aan het net leveren. Binnen 

een eco-toilet, een douche en een keukenblokje. De 

inrichting is gedaan met gekregen spullen (leuk hoor!). Klaar 

om gebruikt te gaan worden. Dankzij Thinka’s energie is de 

zolder van het oorspronkelijke oer-huisje geheel geschilderd, 

schoon gemaakt, opgeruimd en opnieuw ingericht. Super! 
  

Het Ecohuisje 

 

* Kunst en Kitch. Natuurlijk konden we het ook dit jaar niet laten en vinden 

jullie straks her en der verspreid over het land weer allerlei nieuwe sculpturen. 

De fraaiste aanwinsten vinden we het gebeeldhouwde mannetje van Truus, 

zittend onderaan een zomereik (Quercus robur), de paddestoelen bij de oude 

tamme kastanje (Castanea sativa), de totempaal bij het eco-huisje en ‘Midas’ 

in de Texas-tuin bij het woonhuis. Je kunt het zien op www.tuilliere.nl (als je 

dat wilt). 

Foto rechts: mannetje mijmerend onder de eik. Gemaakt door Truus Ligtvoet 

 

* Tenslotte het 4
e
 lustrum. We hebben de datum bepaald voor 

het vieren van het vierde lustrum (1990-2010): woensdag 28 

juli – zo 1 augustus 2010. De grote feestmiddag en -avond is 

zaterdag 31 juli 2010. Zet vast in jullie agenda. Het oerhuisje is 

reeds gereserveerd, maar op de zolder kunnen nog een aantal 

mensen slapen. Toren en eco-huisje zijn nog niet gereserveerd. 

Natuurlijk kan er ook volop gekampeerd worden. 
 

 

Voor jullie allemaal: fijne feestdagen, een voorspoedig 2009 en hopelijk tot ziens! 

http://www.tuilliere.nl/

