
Jaarbrief 2009 voor  

'Les Amis de La Tuillière' 
 

Beste Vrienden en Vriendinnen! 

 

Inmiddels voor de 11e keer een jaarbrief over ons wel en wee van het afgelopen jaar. Altijd weer leuk en 

spannend om alles te uit te zoeken, op te schrijven en met jullie te delen. 

 

* Het recordjaar 2008 werd overtroffen wat betreft nieuwe vrienden van de club: 20 mensen brachten één of 

meer nachten op ons landje door (oude record 16). Samen met oud-gedienden waren er in de loop van het jaar 

in totaal 40 mensen die één (minimum: 32 uur) of vele nachten (maximum: ruim 6 aaneengesloten weken) bij 

ons bivakkeerden. Eén echtpaar zelf 4x, en één 2x. We zijn benieuwd wat het nieuwe jaar ons brengen zal. 

 

   

* Het Dierenspul. Natuurlijk is er weer van alles uitgebroed in de broedmachine, maar ook door levende 

broedmachines. Jonge eendjes leven slechts enkele dagen, dan zijn ze verdwenen. Het beste blijkt er een paar te 

vangen en die met de hand groot te brengen. Dit jaar hebben we zo een aantal eendjes, één marmertalinkje 

('Oezzie' genaamd), aantal kippen en een stel grote Franse eenden (man & vrouw) grootgebracht. Helaas moet 

er af en toe geslacht worden, maar gelukkig kunnen we ook jong kippenspul weggeven. Ook konden we een 

eendenpaar geven aan Paul Reynal, burgemeester van Ayen. Een heel speciale ervaring was het vinden van 

duidelijk omgewoelde stukken grasland: wilde zwijnen! Inmiddels heeft de jagersvereniging van Ayen één 

zondag jacht gehouden met als resultaat 7 dode wilde zwijnen (gaat hier wat soepeler dan in Nederland). Het 

droeve nieuws kwam eind november toen we hoorden dat de oude Meneer Rougier (83), die bij onze 

afwezigheid voor de dieren zorgt, een ernstig ongeluk was overkomen (gevallen van het dak van z'n schuur) 

met als gevolg een dwarslaesie, inwendige kwetsuren, etc. Het ziet er heel somber uit en we zijn bang dat hij 

het niet zal overleven! Buurman Piet was direct bereid de zorg voor de dieren weer op zich te nemen. Gelukkig 

maar. 

 

*  Bouwen. Dit jaar is het ecohuisje 'vervolmaakt' met een volledig sedum-dak, met 

een zijschuurtje voor geiser en koelkast. Jana en Jesse hebben het ingewijd. Naast de 

kas-schuur hebben we een abri (wij noemen het 'het prutshok') gebouwd voor de 

grote trekker. De kleine trekker staat nu in de schuur naast de kas. Tenslotte hebben 

we het voorste deel van de ren van het kippenhok met plastic platen overdekt. Da's 

beter voor de beesten als ze opgesloten zitten (wanneer wij in Nederland verblijven) 

en het veel regent. 

 

* Het arboretum. Het kan niet anders: dit jaar werden er weer ruim 200 nieuwe soorten en variëteiten bomen 

en heesters geplant. De weilanden veranderen meer en meer in 'eilandjes' met bomen, met daartussen laag 

blijvende struiken. Alles zodanig gesitueerd dat er met de trekkers en handmaaiers tussendoor gelaveerd kan 

worden en straks, als alles groter en hoger is geworden, fraaie wandelpaden ontstaan. Natuurlijk gebruiken we 

de inhoud van de 'bomenpot' uitsluitend voor het Arboretum! Dank aan allen die het varkentje 'La Tirelire de 

l'Arboretum' spekten. De meest opvallende aanwinsten kwamen van het Pinetum Blijdestein (Hilversum) die 

uitverkoop hield van bijzondere naaldbomen. Nu maar hopen dat de gevoeligen de winter gaan overleven. 

Natuurlijk ook weer een koffer vol zaailingen meegebracht uit Californië. Nog iets interessants. Aan de 

westkant van ons landje staan een aantal fraaie essengroepen van circa 1935. Helaas omgeven door hoog 



struikgewas, o.a. Sleedoorn, waardoor ze niet goed tot hun recht komen. Ineke besloot een deel schoon te gaan 

maken. Veel werk, veel hout opgebrand en toen bleek de weer in alle glorie zichtbare essengroep …. nét op het 

land van de buurman te staan! Zou hij dat weten? Ook een bijzondere ervaring was de 

dendroloog/bomenkweker, die met gezin in de toren vertoefde, en vertelde dat de naam van een bepaalde den 

niet juist was. Wat bleek: die den met die naam was 8 jaar leden bij hem gekocht! Zijn handgeschreven 

naamlabel hing er nog aan.... Hij kon er gelukkig hartelijk om lachen. We wachten nog op de juiste naam. Tot 

slot: de storm in het begin van het jaar had een Pinus pinaster (zeeden) van een jaar of 10 omgelegd. Na veel 

geharrewar kregen we uiteindelijk € 600 vergoed van de verzekering. Toch handig zo'n verzekering voor 

bomen. 

 

* Kunst & Kitch. Ineke heeft een 'kunstroute' gemaakt, welke mensen over het hele landje langs allerlei k&k 

leidt terwijl er meerkeuze-vragen beantwoord moeten worden. Wat is er bijgekomen? 

Een fraaie glassculptuur 

van de Belgische 

kunstenaar Jan 

Leenknegt, en een grote 

kitch-haan van ijzer 

naast de toren. Wat ook 

wel onder kunst 

gerekend kan worden is 

het mooie 'insecten-  

 

hotel' dat Ine en Mart hebben gebouwd. Het wordt inmiddels volop gebruikt door 

solitaire insecten. En misschien valt het nieuwe Arboretumbord (In de Ban van 

Bomen; Sous le Charme des Arbres) bij de ingang ook wel onder de noemer 'k&k'.  

* Ayen zaken. Traditie getrouw liepen wij de 'Corrida St Valentin' (rond 14 februari), een loopje van 10 km. We 

deden ook weer mee met de jaarlijkse milieuweek en de tuindagen. Er was een kleine excursie naar ons ‘droge’ 

composttoilet en een aantal Fransen kwamen onze bomencollectie bekijken.  

 

Maar het hoogtepunt was 20 september 2009 toen 

Ayen op de Jour de Patrimoine ons Arboretum 'La 

Tuillière' had uitverkoren voor een bezoek. In totaal 

waren er zo'n 70 mensen die een aantal uren 

rondgeleid werden. Met aan het eind cake, wijn en fris 

onder 2 partytenten (tegen de regen) aangeboden door 

de organisatoren. Ayen had vorig jaar de 'Sceptre d'Or' 

(vanwege haar inzet voor Développement durable) 

gewonnen, een landelijke Franse eco-prijs! Dat werd 

door de gemeente en haar apetrotse burgemeester en 

andere gemeentebestuurderen groots gevierd op 14 

februari 2009. Wij waren ook speciaal uitgenodigd. 

Dit jaar zijn we met franse les begonnen bij Nicole 

Bordas in St Robert (1x per week) 

 

 
Voor jullie allemaal: heel prettige feestdagen, een voorspoedig 2010 en wie 

weet: hopelijk tot ziens (in Frankrijk of in Nederland)! 


