Beste Vrienden,
Le Soulet d’Ayen, december 2021
Dit is de elfde jaarbrief van uw Association des Amis de l’Arboretum de La Tuillière. 2021 was opnieuw een
memorabel jaar: vanwege de corona-pandemie waren er nauwelijks speciale activiteiten. Gelukkig is het 30-jarig
bestaan van het arboretum (1990-2020) gevierd met een muziekfestival in juli 2021.
De leden
Op dit moment zijn er 369 leden, waarvan 169 ‘lid voor het leven’. Er was 1 bestuursvergadering en 1 Algemene
Ledenvergadering, die vanwege de coronamaatregelen pas in september gehouden is.
Bezoekers
Hoewel ‘officieel’ 8 open weekenden, stond het toegangshek
continu open, wat resulteerde in veel bezoekers.
In totaal hebben we in 2021 zo’n 1400 vrienden en bezoekers
welkom mogen heten in het arboretum. Dit is inclusief 150
bezoekers van het muziekfestival, 45 bezoekers tijdens het opentuinen-weekend van de regio en een excursie van een
tuinvereniging. Er logeerden 47 vrienden 1 of meer keren op La
Tuillière, ofwel in één van de huizen, ofwel met eigen
kampeerauto, caravan of tent.
Activiteiten en gebeurtenissen
* De herbouw van het paviljoen is in februari begonnen. Aanvankelijk werd er snel gewerkt, vervolgens is het
steeds maar afwachten wanneer er weer wat gebeurt. Het wordt een prachtig en solide gebouw. De bouwer heeft
beloofd dat het in principe in maart 2022 klaar zal zijn. Veel
vrienden hebben al geld of spullen gegeven voor de herinrichting. Ook kregen we twee prachtige kunstwerken!
* Eind juli was er een fantastisch muziekfestival met optredens van verschillende musici (Nederlands, Frans,
Engels en Amerikaans). Iedereen was enthousiast en de sfeer was zeer ontspannen. Het weer hielp niet echt mee,
maar onder tenten en met paraplus was het heel knus.

Na afloop was er een gemeenschappelijke maaltijd met de musici, vrijwilligers en
vrienden.

* De uitkijktoren is bijna 2 meter hoger gemaakt: er is een
scheidsrechtersplateau op geplaatst. De totale hoogte is nu 5 meter.

* Twee nieuwe kunstwerken zijn gerealiseerd op het land: de uilentrap en de
wielenspar.
* Zoals ieder jaar hebben vrienden en bezoekers bomen gedoneerd of geplant
voor een speciale gelegenheid: geboorte, verjaardag, ter herinnering aan
* Er is glasvezel aangelegd. Voor het platteland is dat een “grand event”!
* We hebben de oude, grote tractor ingeruild voor een nieuwe, even sterke maar
kleinere. Voor de kenners: een Deutz-Fahr “Agrokid”. Nu kunnen we weer tussen alle
bomen door rijden om het gras te maaien.
* Het koor van Ayen heeft wekelijks gerepeteerd in de serre van het woonhuis.
* De lagere school van Ayen heeft een schoolreisje georganiseerd met 82 kinderen.
* De Tuinbouwschool van Voutezac organiseerde een educatieve middag in het
arboretum (24 jongeren).
* Een student van de land- en tuinbouwschool in Neuvic heeft 6 weken stage gelopen.

Activiteiten samen met het Collectif ‘Vivre ensemble Durablement’ en met de gemeente Ayen
* Er zijn geboortebomen geplant in Ayen voor de 2 nieuwgeborenen in 2020. Elke boom heeft een gegraveerd
bordje met de naam van de boom, alsmede de naam van het kind plus geboortedatum.
* Er was een spelletjesmiddag met speurtocht voor de kinderen van Ayen.
* De vereniging heeft verschillende malen de boomgaard in Ayen gemaaid en aan andere activiteiten van het
collectif deelgenomen.
Dierennieuws
* Met de broedmachine hebben we slechts een paar eieren uitgebroed.
Vrienden doneerden 2 legkippen, omdat er een paar opgegeten waren. Veel
loopeenden, twee ganzen en een paar gewone eenden zijn in de loop van het
voorjaar en de zomer in de bek van de vos beland. Op dit moment zijn er nog
6 ganzen met hun kleine Mandarijneendje, 2 loopeenden, 4 Franse eenden, 2
Carolina-eenden (♂), circa 20 parkeendjes, alsmede 8 kippen en 2 hanen.

* Onze poes ‘Poes’ houdt nog steeds de muizenstand onder controle (jammer genoeg vangt ze af en toe ook een
vogeltje).
Overige nieuwtjes van het arboretum
* Wat het klimaat betreft: 2021 had een zachte, natte winter, een nat voorjaar met flinke nachtvorst, een koele en
natte zomer en een tamelijk droge en zachte herfst. Traditioneel vertoonden de suikeresdoorns, de ijzerbomen en
enkele andere esdoorns hun prachtige herfstkleuren.
* In 2021 zijn voorts circa 50 bomen en struiken geplant. Dankzij de natte zomer hebben we de nieuwe aanplant
geen water hoeven geven en konden veel bomen en struiken zich herstellen van de drie voorgaande droge en hete
zomers.
* Het bronmeertje is uitgediept, het vijfde meertje (de “kikkerpoel”) waterdicht gemaakt (hopen we) en er zijn
electriciteitskabels en nieuwe waterleiding gelegd naar het paviljoen, naar de dôme en naar het ecohuisje.
* Het ecohuisje wordt 2 keer zo groot, we bouwen er een ruime slaapkamer aan.

Financiën
De association heeft een kleine begroting en staat er financieel het zelfde voor als voorgaande jaren. Ze heeft
verschillende subsidies ontvangen: € 200 voor het muziekfestival en € 153 als jaarlijkse bijdrage van de gemeente
Ayen. Verder waren er spontane giften van bezoekers (€ 181), extra giften van leden (€ 326), de verkoop van
planten (€ 380) en een gulle gift van een betrokken lid (€ 250). De vereniging heeft extra inkomen gegenereerd
door te helpen met frites verkopen op de zomermarkt, boombordjes te graveren voor 2 golfbanen en via een donatie
uit de ‘bomenpot’.
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
* Benjamin Trouvé en Willem Straatman waren onze steun voor vele soorten werk: de reparatie van allerhande
zaken die kapot gaan, het onderhoud van machines, alsmede onderhoud van het arboretum en ‘renovatie- en
nieuwbouw projecten’.
* Benjamin Trouvé zorgt ook voor al het grote tuinwerk, inclusief snoeien hoog in de bomen.
* Willem is in mei met pensioen gegaan. Voor hem in de plaats kwam Richard van Ekeren. Benjamin is verhuisd
en stopt per 15 december. Een groot gemis. We zijn nog op zoek naar een nieuwe tuinman.
* Zoals elk jaar mag de hulp van verschillende vrienden bij het tot stand komen van eerder genoemde activiteiten
en klussen niet onvermeld blijven. Heel hartelijk dank.
Projecten in 2022
* Fotowedstrijd : “het arboretum poseert”
* Herbouw, inrichting en inauguratie van het nieuwe
ontvangstpaviljoen
* Muziekfestival in de zomer
* Deelname als vrijwilliger aan de ‘donderdagse Marché de
Pays’ in Ayen
* Een ‘takkenhakseldag’ in het arboretum: mensen kunnen
komen met hun snoeihout, dat hakselen en de snippers mee
terugnemen voor in hun tuin.
* Samen met het collectif ‘Vivre ensemble durablement’:
1. vertonen van 2 films: ‘Tout est possible”( The biggest little farm) en “Arbres remarquables”
2. onderhoud en verbeteren van de oude boomgaard in Ayen;
3. planten van bomen voor de 2021-borelingen in Ayen

