Nieuwsbrief november 2012
Beste vrijwilligers, donateurs en relaties,
We zitten al weer diep in het najaar. De herfstkleuren beginnen te verbleken en
tal van bomen en struiken worden kaal. De wilde ganzen zijn op reis naar warmere
oorden. Dit jaargetijde roept op tot terugkijken en bezinning.
Ook wij overdenken graag met u de gebeurtenissen van het afgelopen jaar in de
Notoarestoen.
Bestuurswisseling
Dit voorjaar had er zoals u weet een bestuurswisseling plaats. Ons bestuurslid Jetske
Knol werd opgevolgd door Marjolein Akse. Voor hovenier Jasper Helmantel kwam als
goede vervanger Louis Vasse in het bestuur.
Tijdens de Geuren en Kleurendagen in mei werd er tijdens een gezellige borrel met enige
weemoed afscheid genomen van de scheidende bestuursleden. Beiden mochten een
nieuwe boom planten in de Notoarestoen: een Notarisappel en een Judasboom werden
toegevoegd aan de familie van zo’n 900 bomen die de tuin rijk is.
Wij zijn de oud bestuursleden dankbaar voor hun jarenlange enthousiasme en inzet.
Zij hebben beiden een belangrijke bijdrage geleverd aan de ‘wedergeboorte’ van de
bijzondere erfenis die notaris Cornelis Nanning Smit aan Eenrum heeft nagelaten.
Wij zijn blij dat we toch af en toe een beroep kunnen blijven doen op Jetske, die als
vrijwilliger betrokken blijft. Jasper blijft bereikbaar als adviseur voor onze website.
Ook werd ons team dit jaar verrijkt met Margriet de Vries. Zij heeft zich als nieuwe
coördinator theeschenkerij onmisbaar getoond tijdens de open dagen in mei. Zij
regelde eveneens de ontvangst van groepen in het tuinhuis gedurende de rest
van het jaar. Margriet werd geassisteerd door een aantal enthousiaste vrijwilligers,
echter deze groep kan nog wel wat uitbreiding gebruiken. Aanmelding kan bij Margriet:
0595-491970 of margrietfdevries@gmail.com
Geuren en Kleurenfeest
In de meimaand was het gedurende 4 dagen, één weekend en twee zondagen, een feest
van kleur, smaak en muziek in de tuin. Honderden bezoekers van dichtbij en ver kwamen
het bloeiende arboretum bekijken. Een groot aantal van hen was afkomstig uit de drie
noordelijke provincies. Het aantal dorpsbewoners die een kijkje kwamen nemen was dit
jaar opvallend groot.
Het weer werkte enorm mee, zodat er veel punten taart werden verorberd op
de veranda van het tuinhuis. De koffie en (rododendron!) thee vielen nauwelijks aan te
slepen. Ook dit jaar werd de muziek, o.a. door een jonge muziekgroep uit Eenrum, zeer
gewaardeerd door de bezoekers.

Tijdens de rondleidingen, die werden verzorgd door Martin Spiljart, viel het de
toehoorders op dat er sprake is van flinke vorstschade in de tuin. Martin is bereid
hierover uitleg te geven, hij komt later in deze brief nog aan het woord.
Wij geven u alvast de data door van het Geuren & Kleurenfeest in 2013:
Het weekend van 4 en 5 mei, zondag 12 en 19 mei. Rondleidingen op 4 en 5 mei.
Vrijwilligersdagen
De laatste vrijwilligersdag van dit jaar is al in het zicht en wel op zaterdag 24 november.
Zoals u weet zijn de werktijden vanaf dit voorjaar van 8.30 – 12.00 u. Dit is goed
bevallen, er kan genoeg werk verzet worden op de ochtend. Wel blijven wij behoefte
houden aan (extra) vrijwilligers. Kom gezellig een ochtendje tuinieren. We hebben
genoeg tuingereedschap in de schuur maar neem je favoriete hark gerust mee.
Onze vrijwilligersdagen zijn elke laatste zaterdag van de maand.
Na de winter is de eerste vrijwilligersochtend op 23 februari. Graag aanmelden via
info@arboretumeenrum.nl. Op onze site staan alle vrijwilligersdagen vermeld.
Last but not least… het woord aan onze hovenier Martin Spiljart
“Rhodomania is het verenigingsblad van de “Rhododendrofielen” van de lage landen.
Ik las hierin dat niet alleen wìj last hebben gehad van de boze daden van Koning
Winter 2012; ook andere Rhododendroncollecties hebben blijvend vorstschade
opgelopen. Maar ja, zult u zich afvragen, bestuur van het arboretum, waarom zijn die
dode rododendrons nog niet opgeruimd? Ja, ze zijn nog duidelijk te zien, dat weet ik.
Ik heb gewacht en gehoopt dat ze toch niet helemaal dood zouden zijn, soms tegen beter
weten in. Want ik weet dat we binnen de collectie soorten hebben waarbij je steeds
verbaasd bent dat zij de winter zijn doorgekomen. Het spreekwoord zegt ‘hoop doet
leven’ en zie - er zijn rodo’s die tòch nog zijn uitgelopen. Gelukkig, want het valt niet
altijd mee om deze soorten weer te vervangen door frisse jonge exemplaren.
We willen volgend voorjaar met nieuwe aankopen de collectie weer versterken, vooral
met nieuwe kweekproducten van na de eeuwwisseling. In het arboretum over het
hoofdpad lopend, maakt het pad voorbij het tuinhuis een grote bocht naar links; in die
bocht zijn al enkele vernieuwende exemplaren geplant. Ogenschijnlijk niks bijzonders,
echter: enkele van deze “broekies“ hebben onder de grond bijzondere wortels, met een
vakterm noemen we dat de onderstam.
De aandachtige bezoeker die de geschiedenis van het arboretum kent (als dit niet het
geval is kijk dan op de website of op het bord bij de ingang), weet dat –althans volgens
kenners- rododendrons planten op de klei ‘vloeken in de kerk’ is. Rododendrons horen
van nature thuis op een humeuze, kalkvrije grond. Zeeklei voldoet daar zeker niet aan.
Notaris Smit, eigenwijs als hij was, heeft bewezen dat met doorzetten het Eenrummer
arboretum ondanks de klei een prominente plaats heeft veroverd op de Wereldrododendronkaart.
Maar wat heeft dit alles te maken met de wortels van onze “broekies”? Vooral de
rododendronkwekers onder onze oosterburen zijn druk bezig geweest om hun
kweekproducten te vermeerderen door deze te veredelen op een Japanse uitvinding:
de Inkahro kalktolerante onderstam. Dus van nu af aan: neem rodo’s veredeld op deze
onderstam en het maakt niet meer uit dat je een tuin op de kleigrond hebt.
Dit is nieuw - en nu ook te zien in Eenrum - dat je het maar weet.”
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