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Beste Vrienden,        Le Soulet d’Ayen, december 2018 

 

Dit is de achtste jaarbrief van uw Association des Amis de l’Arboretum de La Tuillière. Het afgelopen jaar 2018 was 
opnieuw een druk en actief jaar. 

 

De leden 
Op dit moment zijn er 316 leden, waarvan 139 ‘lid voor het leven’ en 

33 jeugdleden. Er waren 2 bestuursvergaderingen en één Algemene 
Ledenvergadering (17 maart). 

 

Bezoekers 
Er zijn 8 weekenden ‘open dagen’ geweest. Het ‘Festival choral’ trok 

258 bezoekers. Er logeerden 63 mensen op La Tuillière, ofwel in één 
van de huizen, ofwel met eigen kampeerauto of tent. In totaal hebben we in 2018  

ruim 1200 vrienden en bezoekers welkom mogen heten in het arboretum.  

 
Activiteiten 
* Een avond ‘Vogels luisteren en herkennen’ in het arboretum olv Bernard Faurie 
(SEPOL), met daarna nachtvlinders bestuderen olv Margreet ter Horst. 

* Het ‘Festival choral’: 4 koren en één duo, 258 bezoekers, ondanks dat er ‘s 

morgens nog enorm veel regen viel. 
 

 
 

* Ontvangst en rondleidingen van verschillende groepen :19  leerlingen van het ‘Lycée Horticole’ uit Limoges, 25 

kinderen van de buitenschoolse opvang Ayen (die boompjes kwamen planten),  mensen die kwamen picknicken 10 
deelnemers aan een schildercursus, verschillende yoga-groepen, etc.  

* Een artikel in een Nederlandstalige tijdschrift:  ‘De Tuin in 4 Seizoenen’. 
* Opnieuw hebben vrienden bomen geplant voor een speciale 

gelegenheid : geboorte, verjaardag, in herinnering aan.  

* Tijdens 7 zomerse ‘boerenmarkten’ in Ayen hebben we met 
vrijwilligerswerk (sjouwen van banken en tafels en het verkopen 

van frites) € 490 ‘verdiend’ voor de Association.  

* Wekelijkse repetitie van het zangkoor van Ayen (iedere 
maandagavond van 19.30-21 uur, er is nog plek voor nieuwe 

leden). 
* De algemene ledenvergadering.  

* Speurtocht met educatieve vragen voor kinderen (2x). 

 



 

 
* Een verkoopexpositie van Annick Franche, artiest, in het kader van ‘Vari’Art’, een regionaal circuit van enkele 10-

tallen open ateliers 
* Discussiebijeenkomst met een bekende landschapsarchitect en milieukundige, Gilles Clement, 13 deelnemers 

   

* 3 maanden een ‘Service Civique’ : Mickael Grandjean van 1 jan -1 april, voor 24 uur per week. 
Helaas voor ons kreeg hij een baan in Canada aangeboden en is hij niet langer gebleven. Hij heeft 

een mooie speurtocht uitgezet en 2 promotie-filmpjes gemaakt over het arboretum. 

 

Activiteiten samen met het Collectif ‘Vivre ensemble durablement’ en met de gemeente Ayen 
* Zoals gebruikelijk waren er in totaal 8 weekenden ‘open-dagen’ tussen maart en oktober. 
* Begin maart een cursus snoeien door Jan Paauw en groot onderhoud door vrijwilligers in de 

boomgaard van Ayen (25 deelnemers) 

* Wedstrijd ‘de hoogste zonnebloem en 
de grootste pompoen’: 25 deelnemers.  

Prijsuitreiking in het ontvangstpaviljoen 

met hapje en drankje (1 oct., 40 mensen)   
* Samen met het Collectif heeft de 

association de verwaarloosde boomgaard van Ayen weer in 
oude glorie te hersteld. 

* Opnieuw zijn geboortebomen geplant in Le Soulet voor de 

2017-borelingen. Elke boom heeft een gegraveerd bordje met 
de naam van de boom, alsmede de naam van het kind plus 

geboortedatum. 

* Voorlichtings- discussieavond over snoeien en onderhoud 
van bomen langs de weg  in de Salle des Fêtes in Ayen (okt, 

45 deelnemers) 

 

Dierennieuws  
* Een aantal park-eendjes hebben gebroed en zelf hun jongen grootgebracht. De  
Canard de Barbarie – man (muskuseenden) bleek onvruchtbaar (en de andere man is 

overleden). Daarom hebben we een nieuwe man gekocht en 3 nieuwe vrouwtjes. De 

broedmachine heeft op volle toeren gedraaid en veel kippen, ganzen en eenden 
voortgebracht, waaronder een aantal Indische loopeenden. Er zijn nu 8 ganzen. 

* Onze verzameling bijzondere eendjes bestaat nu uit 1 gele Fluiteend man, 1 witte 
Mandarijn-eend man en 2  Carolina-mannen en 4 Indische loopeenden. 

* De visstand is deze zomer dramatisch teruggelopen. Nauwelijks meer goudvissen en 

slechts een paar grote karpers. Oorzaak onbekend. 
* In de zomer kwam een jong poesje aanlopen. Omdat ze erg lief is én erg goed is in 

muizen vangen,  mocht ze blijven. Haar naam is ‘Poes’. 

 

       



 

Overige nieuwtjes van het 
arboretum 
* Wat het klimaat betreft : 2018 had 
een zachte winter, een erg nat 

voorjaar, een extreem hete en droge 

zomer en een tamelijk droge en zachte 
herfst. In juli was er forse storm, die 

een aantal bomen heeft geveld. 

Traditioneel vertoonden de suikeresdoorns, de ijzerbomen en enkele 
andere esdoorn hun prachtige herfstkleuren. 

* In 2018 zijn circa 235 bomen en struiken geplant, waaronder 200  in het kader van CO2 compensatie voor een 
Nederlands bedrijf (Zwarthout). 

* Sinds september hebben we een tuinman. Hij doet voor minstens één dag per week alle soorten 

tuinonderhoud, inclusief snoeien hoog in de bomen.  

 

Financiën 
De association heeft een kleine begroting maar staat er financieel goed voor. Ze heeft 
verschillende subsidies ontvangen: € 200 voor het korenfestival en € 153 als jaarlijkse bijdrage 

van de gemeente Ayen. Het meewerken op de boerenmarkten in Ayen leverde € 490 op. De CO2-
compensatie van Zwarthout leverde een klein positief resultaat op (€ 300). Spontane giften van 

bezoekers, extra bijdragen van leden en onkosten-vergoeding voor gebruik van het 

paviljoen bedroeg € 1330. Ook de bijdrage van 17 nieuwe ‘leden voor het leven’ ad € 1700 was 
een grote opsteker.  

Maar de financiën uit het heden bieden geen garantie voor de toekomst. Giften 
blijven altijd welkom en zullen in de toekomst steeds belangrijker worden voor 

onderhoud en in stand houden van het arboretum. Vandaar ook de suggestie de 
Association in uw testament te gedenken. Voor meer informatie: www.tuilliere.nl  
 

Het werk 
* Willem Straatman  is onze steun en toeverlaat voor vele soorten werk: de reparatie van 

allerhande zaken die kapot gaan, het onderhoud van machines, alsmede klein onderhoud 
van het arboretum en ‘renovatie-projecten’. 

* Benjamin Trouvé is de tuinman voor al het grote werk, inclusief snoeien hoog in de 

bomen. 
* Zoals elk jaar mag de hulp van verschillende vrienden bij het tot stand komen van 

eerder genoemde activiteiten (maken van crêpes, quiches en taarten voor het 

festival, de bar bemensen, helpen verbouwen, helpen snoeien etc) en klussen 
niet onvermeld blijven. Hartelijk dank.  

 

Projecten in 2019 
* Open dagen-weekenden: 8x, maart tot oktober, laatste weekend van de 

maand 
* Organisatie van een Koren-festival: 16 juni 2019 

* ‘Vogels luisteren en herkennen’ in het arboretum  

* Voortzetting van de aanplant van bomen en struiken als CO2 compensatie 
* Deelname als vrijwilliger aan de Marché de Pays in Ayen 

* Samen met Ayen en met het collectif ‘Vivre ensemble durablement’: 1. De 3
e
 wedstrijd hoogste zonnebloem en 

zwaarste pompoen; 2. Vertonen van de film: le temps des fôrets, over bosbouw. 3. Onderhoud en verbeteren van de 

oude boomgaard in Ayen; 4. Leveren en planten van bomen voor de 2018-borelingen in Ayen. 

 

DE ASSOCIATION WENST U EEN HEEL GEZOND EN 

GELUKKIG 2019 

weet dat u altijd welkom bent voor bezoek of logeren 


