
 

 

 
 

 

 
 

 

Beste Vrienden,        Le Soulet d’Ayen, december 2019 

 

Dit is de negende jaarbrief van uw Association des Amis de l’Arboretum de La Tuillière. Het afgelopen jaar 2019 was 

opnieuw een druk en actief jaar, zowel qua eigen activiteiten als samenwerkings projecten. 
 

De leden 

Op dit moment zijn er 339 leden, waarvan 151 ‘lid voor het leven’. Er waren 2 bestuursvergaderingen en één 
Algemene Ledenvergadering. 

 

Bezoekers 

Er zijn 8 weekenden ‘open dagen’ geweest. Het ‘Koren-Festival’ trok ca. 500 bezoekers. Er logeerden 61 mensen 1 of 
meer keren op La Tuillière, ofwel in één van de huizen, 

ofwel met eigen kampeerauto of tent. In totaal hebben we in 

2019 meer dan 1450 vrienden en bezoekers welkom mogen 
heten in het arboretum.  

 

Activiteiten 

* Het ‘Koren-Festival’: 5 koren, 1 klein kinderkoor en één 

duo, trok in totaal ca. 500 participanten en bezoekers.  

* Met hulp van verscheidene vrijwilligers hebben we in 

Ayen een ca 30-jarige Magnolia-boom verplaatst van naast 
de school naar een klein parkje naast het gemeentehuis. 

Dankzij wekelijks water geven heeft de boom de droge, hete zomer overleefd. 

* Voor de 2 Syrische vluchtelingenfamilies en hen omringende Ayen-vrijwilligers is 
in het Arboretum een Libanon-ceder geplant welke feestelijk werd onthuld in het 

bijzijn van 56 mensen.  

* Ontvangst (en soms rondleidingen) van verschillende groepen: leerlingen van het 

‘Lycée Horticole’ uit Voutezac, een ‘tuingroep’ uit Limoges, mensen die kwamen 
picknicken, deelnemers aan een schildercursus, verschillende yoga-groepen, etc. 

* Het arboretum wordt steeds meer bekend en wordt een populaire bestemming voor 

allerlei ‘eigen’ activiteiten: zo maar rondwandelen en mooie foto’s maken, een 
verjaardag vieren, kinderfeest met pick-nick, etc. 

* Een kleine ‘amfibieën-excursie’ georganiseerd door het ‘Centre Permanent 

d’Initiatives à l’Environnement du Limousin’.  
* Opnieuw hebben vrienden bomen geplant voor een speciale gelegenheid: geboorte, 

verjaardag, in herinnering aan.  

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

verkopen van frites) € 640 ‘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, waar Jan Paauw een voordracht hield over het starten en 
onderhouden van een ‘biologische appelboomgaard’.  

* Speurtocht/schattenjacht met educatieve vragen voor kinderen. 

 

Activiteiten samen met het Collectif ‘Vivre ensemble durablement’ en met de 

gemeente Ayen 

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

* Opnieuw zijn geboortebomen geplant in Le Soulet voor de 2018-borelingen. Elke boom heeft een gegraveerd bordje 
met de naam van de boom, alsmede de naam van het kind plus geboortedatum. 

 

Dierennieuws  
* Enkele van onze grote Franse eenden hebben gebroed en hun jongen groot gebracht. De 

broedmachine heeft op volle toeren gedraaid en aantal kippen en Indische loopeenden 

voortgebracht. Er zijn nu 7 ganzen. Ook kalkoeneieren uitgebroed, de kalkoenen werden 

volwassen maar zijn helaas allemaal verdwenen door de vos …. 
* Onze verzameling bijzondere eendjes bestaat nu uit 1 gele Fluiteend man, 1 witte 

Mandarijn-eend man, 2  Carolina-mannen en 4 Indische loopeenden. 

* Onze poes ‘Poes’ is gesteriliseerd en vangt en eet nog steeds muizen (soms een enkel 
vogeltje) 

 

Overige nieuwtjes van het arboretum 

* Wat het klimaat betreft : 2019 had een zachte, droge 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 esdoorns hun prachtige herfstkleuren. 

 
* In 2019 zijn circa 70 bomen en struiken geplant. Ondanks grote droogte, maar dankzij geregeld water geven, hebben 

we nauwelijks bomen verloren. 

 
* Om beter in te spelen op de klimaatveranderingen (overvloedige regenval en droogte periodes en hittegolven) is er 

een 5e vijver gegraven  (ook bestemd als toevluchtsoord voor amfibieën). Het ‘kleine meertje’ is uitgediept. De 

toegangsweg na het 2e hek is verhard en het hele jaar door nu goed berijdbaar. 

* De entree-parking is vergroot.  

 

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 € 640 op. Verder waren er: spontane giften van bezoekers (€ 442), extra giften van 

leden (€ 263) en de verkoop van planten (€ 128). Ook de bijdrage van 13 nieuwe ‘leden voor het leven’ ad € 1300 was 

een grote opsteker. Voor het verplanten van de Magnolia werd € 137 opgehaald.  

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 (één dag per week) 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- en 

nieuwbouw projecten’. 

* Benjamin Trouvé, eveneens één dag per week, 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 2020  

* Vieren van “30 jaar arboretum” (1990-2020): za 25 juli 2020 middag/avond mini-muziekfestival en pick-nick, 

alsmede verscheidene activiteiten waaronder een foto-wedstrijd (thema’s nader te bepalen). 
* Open dagen-weekenden: 8x, maart tot oktober, laatste weekend van de maand 

* Voortzetting van de aanplant van bomen en struiken als CO2 compensatie 

* Deelname als vrijwilliger aan de Marché de Pays in Ayen 
* Samen met het collectif ‘Vivre ensemble durablement’:  

  1. vertonen van de film: ‘le temps des fôrets’, over bosbouw.   

  2. onderhoud en verbeteren van de oude boomgaard in Ayen;  
  3. planten van bomen voor de 2019-borelingen in Ayen. 

* Verbetering van de parking bij de ingang van het arboretum 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ASSOCIATION WENST U EEN HEEL GEZOND EN 

GELUKKIG 2020 

weet dat u altijd welkom bent voor bezoek of logeren 

 


