Association des Amis de
l’Arboretum de La Tuillière
Le Soulet d’Ayen, december 2017

Beste Vrienden,
De zevende jaarbrief van uw Association des Amis de l’Arboretum de La Tuillière. Het afgelopen jaar 2017 was
opnieuw een druk en actief jaar.
De leden
Op dit moment (1/12) zijn er 313 leden (tegen 284 in 2016), waarvan 122
‘lid voor het leven’ (tegen 99 in 2016). Er waren 4 bestuursvergaderingen
en één Algemene Ledenvergadering (11 maart).
Bezoekers
Tijdens de 9 weekenden ‘open dagen’ waren er in totaal 260 bezoekers
(gem. 29 per weekend). Het
‘Fête de l’Arbre’ trok 273
bezoekers. Er logeerden 39
mensen op La Tuillière, ofwel in één van de huizen, ofwel met eigen
kampeerauto of tent. In totaal hebben we tot 1 dec 1273 vrienden en
bezoekers welkom mogen heten in het arboretum (tegen 1184 in 2016).
Activiteiten

* Een ochtend ‘Vogels luisteren
en herkennen’ in het arboretum
olv Bernard Faurie (SEPOL)
* Het ‘Fête de l’Arbre’
* Buitententoonstelling ‘Générations
sous le charme des arbres’
* Rondleiding met als thema
‘Herfstkleuren’ door Mickael
Grandjean
* Verbeteringen van het arboretum :
een entree-huisje bij de ingang, twee
gemarkeerde wandelpaden, een speurtocht voor kinderen, plattegronden
verspreid over het terrein, zitbanken, etc. E.e.a. mede
mogelijk gemaakt door een subsidie van de Franse staat
* Ontvangst en rondleidingen van verschillende groepen :
leerlingen van het ‘Lycée Horticole’ uit Voutezac, kinderen
van de buitenschoolse opvang Ayen, een groep Nederlandse
dendrologen, botanisten, deelnemers aan een schildercursus,
yoga-groepen, etc.
* Verschillende
interviews: Radio
France Bleu
Limousin en 2x
voor een
Nederlandstalige tijdschrift: ‘Les Amis de Drop’ en ‘De Tuin in 4
Seizoenen’.
* Opnieuw hebben vrienden bomen geplant voor een speciale gelegenheid :
geboorte, verjaardag, in herinnering aan.
* Sinds het voorjaar is er een electrische golfkar : ter vergemakkelijking van
het werk, maar ook ten dienste van bezoekers die slecht ter been zijn.

* Tijdens 9 zomerse ‘boerenmarkten’ in Ayen hebben we met
vrijwilligerswerk (sjouwen van banken en tafels en het verkopen van
frites) € 456 ‘verdiend’ voor de Association.
* Het ontvangstgebouw werd gebruikt voor :
- de algemene ledenvergadering 11 maart, 27 personen
- een cursus boomsnoeien/klimmen o.l.v Jordi Ducheyron d’Arbres à Pics
- een tentoonstelling van Annick Franche, artiste, in het kader van
‘Vari’Art’, een regionaal circuit van verscheidene tentoonstellingen
- een studiedag van de CRESS (Chambre Régional d’Économie Sociale et
Solidaire)
Activiteiten samen met het Collectif ‘Vivre ensemble durablement’ en
met de gemeente Ayen
* Zoals gebruikelijk waren er in totaal 9 weekenden ‘open-dagen’ tussen
maart en oktober.
* Wedstrijd ‘de hoogste zonnebloem en de grootste pompoen’: 25
deelnemers.
Prijsuitreiking in het ontvangstpaviljoen met hapje en drankje (1 oct., 40
aanwezigen)
* Participatie in het opstarten van een ‘zadenbank’ in het Maison du
Développement Durable & des Association (initiatief van Bernard Faurie).
* Samen met het Collectif heeft de association het initiatief genomen om
de verwaarloosde boomgaard van Ayen weer in oude glorie te herstellen.
* Opnieuw zijn geboortebomen geplant in Le Soulet voor de 2016borelingen. Elke boom heeft een gegraveerd bordje met de naam van de
boom, alsmede de naam van het kind plus geboortedatum.
Dierennieuws
* Veel van onze park-eendjes hebben gebroed.
Jammer genoeg zijn er bijna geen jongen ontsnapt
aan de nachtelijke rovers. Wel hebben circa 10
Canard de Barbarie (muskuseenden) overleefd
dankzij de broedmachine en de veiligheid van de
‘eendenkooi’. Ook zijn er 3 ganzen bij gekomen,
eveneens dankzij de broedmachine.
* Onze verzameling bijzondere eendjes bestaat nu
uit 1 gele fluiteend man, 1 witte mandarijneend
man en 1 kastanjetaling man. De bergeenden en 1
fluiteend zijn verdwenen.
* Voor het eerst hebben we 2 gierzwaluwen met de hand
grootgebracht. Een leuke ervaring.
* De ‘eendenkooi’ is gerenoveerd en klaar om in het voorjaar jonge
eenden tijdelijk te huisvesten.
Overige nieuwtjes van het arboretum
* Wat het klimaat betreft : 2017 had een zachte winter, een niet erg nat voorjaar, een normale
en droge zomer en een tamelijk droge en zachte herfst. Er
hoefde nauwelijks water gegeven te worden aan de nieuw
aangeplante bomen en struiken. Traditioneel vertoonden de
suikeresdoorns, de ijzerbomen en enkele andere esdoorn
hun prachtige herfstkleuren.
* In 2017 zijn circa 75 bomen en 100 struiken geplant, o.a.
in het kader van CO2 compensatie.
* Het arboretum heeft een 5 sterren erkenning gekregen van
de Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV)
* Vrijwel alle bomen en struiken hebben nu een gegraveerd
naambordje. Nog steeds worden jonge bomen beschermd
tegen reeën-schade.

Financiën
De association heeft een kleine begroting maar staat er financieel goed voor. Ze heeft verschillende subsdidies
ontvangen: € 1500 van de Franse staat voor verbeteringen van het arboretum, € 200 voor het Fête de l’Arbre en € 153
als jaarlijkse bijdrage van de gemeente Ayen. Het meewerken op de boerenmarkten in Ayen leverde € 456 op. De
CO2-compensatie van ‘Arbres è Pics’ (Jordi Ducheyron) bedroeg dit jaar € 395. Spontane giften van bezoekers en
extra bijdragen van leden bedroeg € 360. Ook de bijdrage van 20 nieuwe ‘leden voor het leven’ ad € 2000 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 het onderhoud van het arboretum en ‘renovatie-projecten’.
* Zoals elk jaar mag de hulp van verschillende vrienden bij het tot stand komen van eerder genoemde activiteiten en
klussen niet onvermeld blijven. Hartelijk dank.
Projecten in 2018
* Open dagen-weekenden: 8x, maart tot oktober, laatste weekend van de maand
* Organisatie van een Koren-festival: 27 mei 2018
* ‘Vogels luisteren en herkennen’ in het arboretum
* Voortzetting van de aanplant van bomen en struiken als CO2 compensatie
* In dienst nemen van een ‘Service Civique’: Mickael Grandjean van 1 jan t/m 31 oktober
2018, voor 24 uur per week. Hij gaat zich bezighouden met verschillende projecten, o.a.
nationale erkenning als arboretum, nationale erkenning van collecties (Spiraea, Pinus), een
vrijwilligers netwerk organiseren, creëren van een netwerk van arboreta, parken en
botanische. tuinen in de Limousin (of Corrèze), rondleidingen verzorgen tijdens open
dagen weekenden.
* Opnieuw vrijwilligerswerk tijdens de zomerse boerenmarkten in Ayen
* Samen met Ayen en met het collectif ‘Vivre ensemble durablement’: 1. De 3e
wedstrijd hoogste zonnebloem en zwaarste pompoen; 2. Mee-organiseren van het
traditionele hardlooprondje van Ayen (11 febr); 3. Onderhoud en verbeteren van de
oude boomgaard in Ayen; 4. Leveren en planten van bomen voor de 2017-borelingen in
Ayen.

DE ASSOCIATION WENST U EEN HEEL
GEZOND EN GELUKKIG 2018

