
 

 

 
 

 

 

 

Beste Vrienden,        Le Soulet d’Ayen, december 2020 

 
Dit is de tiende jaarbrief van uw Association des Amis de l’Arboretum de La Tuillière. Het afgelopen jaar 2020 was 

een memorabel jaar: vanwege de corona-pandemie waren er nauwelijks speciale activiteiten. Het feest van het 30-jarig 

bestaan van het arboretum is verplaatst naar de zomer van 2021. 
 

De leden 

 

Op dit moment zijn er 336 leden, waarvan 157 ‘lid 
voor het leven’. Er was 1 bestuursvergadering en 

één Algemene Ledenvergadering, die vanwege de 

coronamaatregelen pas in september gehouden is. 
 

Bezoekers 

 

Er zijn 8 weekenden ‘open dagen’ geweest, maar eigenlijk stond het 

toegangshek continu open. Er logeerden 47 vrienden 1 of meer keren op La 

Tuillière, ofwel in één van de huizen, ofwel met eigen kampeerauto of tent.  

In totaal hebben we in 2020 meer dan 800 vrienden en bezoekers welkom mogen heten in het arboretum.  
 

Activiteiten en gebeurtenissen 

 

* Jan Paauw, Martien Elderkamp en Frank van der Meulen hebben een nieuwe   uitkijktoren gebouwd. Steviger, hoger 

en mooier dan de vorige. 

* De parkeerplaats bij ingang arboretum is geheel professioneel gerenoveerd en vergroot 

   door M Géry. De ‘vriendenboom’ van Cortenstaal (cadeau 5e lustrum) moest  daarvoor  
   zo’n 15 m worden verplaatst. 

 

 

 

* In de nacht van 11 mei is het ontvangstpaviljoen afgebrand, een enorme vlammenzee en ravage. Mogelijke oorzaak:  

   milieuvriendelijke onkruidbestrijding d.m.v. branden ….. Alleen het aangebouwde schuurtje met inhoud is gespaard 
   gebleven. De AXA-verzekering heeft ons tot nu toe heel goed bijgestaan. Begin januari 2021 gaat waarschijnlijk de  

   herbouw beginnen. 

 

 



 

* Opnieuw hebben vrienden bomen geplant voor een speciale gelegenheid: geboorte, verjaardag, ter herinnering aan.  

* Het zangkoor van Ayen heeft, vanwege de lockdowns met tussenpozen, wekelijks gerepeteerd. Aanvankelijk in het  
   paviljoen, later in de serre van het woonhuis. 

 

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

 

 

* Opnieuw zijn geboortebomen geplant in Ayen voor de 2019- 

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

* In februari is in Ayen een film gedraaid over bosbouw in al zijn  

   facetten: “Le temps des fôrets”, gevolgd door een discussie. Er 
   waren 45 toeschouwers. 

 

 

 

 

Dierennieuws  

 

* De broedmachine heeft op volle toeren gedraaid, doch slechts 

   een klein aantal kippen voortgebracht. Jérôme P. vond een  

   eenzame loopeend in z’n tuin die inmiddels volledig is   

   geaccepteerd door z’n soortgenoten (maar aanvankelijk viel hij  
   alleen op de kippen ….) . Een vriend uit de buurt kwam een  

   eenzame gans brengen, deze werd direct opgenomen in de groep  

   ganzen.  
* Onze poes ‘Poes’ houdt nog steeds de muizenstand onder   

   controle (jammer genoeg vangt ze af en toe ook een vogeltje). 

* Vogelstand eind 2020: 8 ganzen, 9 loopeenden, 6 Franse eenden, 2 ♂ Carolina-eenden, 1 ♂ wit Mandarijneendje, 1 
♂ Fluiteend, zo’n 15 parkeendjes, alsmede 7 kipjes en 3 hanen.  

   Ze eten als delicatesse oud brood dat anders weggegooid wordt door bakkers en door een verzorgingshuis. 

 

Overige nieuwtjes van het arboretum 

 

* Wat het klimaat betreft: 2020 had een zachte, natte winter, een gemiddeld voorjaar, een hete en droge zomer en een  

   tamelijk droge en zachte herfst.  
   Traditioneel vertoonden de  

   suikeresdoorns, de ijzerbomen  

   en enkele andere esdoorns hun  
   prachtige herfstkleuren. 

* In november is een speciaal  

   bosje van 24 bomen en struiken 

   aangeplant met geld dat  
   gedoneerd was door familie en 

   vrienden van Barbara Wennekers  

   na haar overlijden. 
* In 2020 zijn voorts circa 70 bomen en struiken geplant. Ondanks grote  

   droogte, maar dankzij geregeld water geven, hebben we nauwelijks bomen verloren. 

* Ter uitbreiding van de dennen-collectie zijn 18 verschillende soorten gezaaid, gekiemd en verplant (ook een aantal  

   weggegeven). Nu hopen dat ze goed in leven blijven en ons klimaat gaan doorstaan. 



* In voorjaar 2019 hebben we in Ayen een ca 30-jarige Magnolia-boom verplaatst. Hij heeft dit goed doorstaan en  

   toont veel groeikracht. 
 

Financiën 

 

De association heeft een kleine begroting en staat er financieel iets minder goed voor dan voorgaande jaren. Ze heeft 
verschillende subsidies ontvangen: € 200 voor het korenfestival en € 153 als jaarlijkse bijdrage van de gemeente 

Ayen. Verder waren er spontane giften van bezoekers (€ 109), extra giften van leden (€ 107,50), de verkoop van 

planten (€ 182,-) en een gulle gift van een betrokken lid (€ 1000,-). 
 

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 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’:  

   verven van het ecohuisje van binnen en  

   van buiten, terras aanleggen rond  
   ecohuisje en voor de dôme, verven van  

   de Golfkar-schuur en schilderen van de 

doucheruimte. 
* Een aannemer heeft in het boerenhuisje een doorgang door de dikke muur gemaakt van de slaapkamer naar de wc. 

* Het eilandje in het grote meer krijgt een facelift om de afbrokkeling tegen te gaan, actie van Benjamin Trouvé, onze  

   tuinman die ook zorgt 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 en klussen niet onvermeld blijven. De hulp en  

   bijstand tijdens het ziek zijn van zowel Koos (‘griep?’) als Ineke (post-covid- 
   ellende) was hartverwarmend. Hartelijk dank.  

 

Projecten in 2021 

 

* Vieren van “30 jaar arboretum” (1990-2020): za 24 juli 2021 middag/avond mini-muziekfestival en picknick,  

   alsmede verscheidene activiteiten, (nog nader in te vullen) 

* Fotowedstrijd : “het arboretum poseert” 
* Open dagen-weekenden: 8x, maart tot oktober, laatste weekend van de maand 

* Herbouw en inrichting van een nieuw ontvangstpaviljoen 

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

  1. vertonen van de film: ‘Tout est possible”( The biggest little farm).   

  2. onderhoud en verbeteren van de oude boomgaard in Ayen;  
  3. planten van bomen voor de 2020-borelingen in Ayen. 

 

 

DE ASSOCIATION WENST U 

EEN HEEL GEZOND EN 

GELUKKIG 2021 
weet dat u altijd welkom bent voor bezoek of 

logeren 
 

 

 


