
 
 

 

                              

 

Nieuwsbrief            Najaar 2014 

 

 

Beste vrijwilligers, donateurs en relaties, 
 

Al genieten wij nog steeds van vrij hoge temperaturen, de herfst heeft nu toch echt zijn 

entree gedaan met lage zon en vallende bladeren.  

De natuur komt tot rust en de sappen komen tot stilstand in boom en plant. De 

rododendrons in de Notoarestoen bereiden zich voor op hun winterslaap om in de lente 

weer goed voor de dag te kunnen komen.   

Graag vertel ik u in deze herfstbrief hoe het de tuin de afgelopen maanden verging. 

 

Geuren en kleurenfeest 

De Open Dagen waren zoals elk jaar weer een verrassing wat betreft het weer en aantal 

bezoekers. Het weekend van 3 en 4 mei, was het gezellig vol in de tuin en op het terras van 

het tuinhuis. Op zaterdag gaf de Eenrumse band Vrij Jazzie op ons ‘graspodium’ een kleurrijk 

concert en zondag trad het duo Nico en Margriet op met sfeervolle luisterliedjes.  

Tijdens dit weekend bezochten dames van de Red Hat Society met hun kleurrijke kleding en 

rode hoedjes het arboretum. Zij genoten een uitgebreide tea party en kregen een 

rondleiding door onze groenman Martin Spiljart. 

Helaas moest op zondag 11 mei het duo Sax & Strings worden afgezegd vanwege het 

regenachtige weer. Ondanks de weergoden kwamen er toch bezoekers naar de tuin, die 

door de theedames werden ontvangen in een ‘verwarmd’ theehuis.  

Op zondag 18 mei scheen de zon weer volop en kon er naast geur en kleur in de tuin worden 

genoten van musicerende Eenrumse kinderen. Op deze laatste zondag musiceerden Vera 

Backer op viool, Julius Backer op piano,  Paulien Backer op klarinet,  Eline Meijer op viool en 

Hedwig van der Meulen op saxofoon. Zij stonden onder de bezielende leiding van Robert van 

der Meulen. Het enthousiasme van deze jonge muzikanten en hun publiek,  tezamen met 

het zonnige weer zorgden voor een feestelijke afsluiting van een geslaagd Geuren en 

Kleurenfeest. Wij geven u alvast de data door van het Geuren & Kleurenfeest in 2015:  

Het weekend van 2 en 3 mei en zondag 10 mei. 

 

 



Flyers   

We besloten dit jaar ook door middel van flyers reclame te maken voor onze Open Dagen. 

Vrijwilligers Maarten de Graaf, Harm Post en Sietse Rijpstra  brachten honderden flyers rond 

in Eenrum en Mensingeweer, waarvoor onze dank.  

 

Hemelvaartsdag 

Omdat we merkten dat de tuin de afgelopen jaren op Hemelvaartsdag veel bezoek kreeg 

stelden we dit jaar het tuinhuis open. Tussen 11.00 u. en 16.00 u. stond de koffie en 

rododendronthee klaar op het terras.  

 

Vernieuwde Website 

Zoals u wellicht al heeft opgemerkt heeft onze website een moderner jasje gekregen. Ze 

heeft een geheel nieuwe uitstraling, is overzichtelijk en kleurrijk opgebouwd. Via een 

vragenformulier is het nu ook mogelijk om ons digitaal uw vragen te stellen. Wij zijn Jordi 

Dekker dankbaar voor het uitvoeren van dit flinke karwei!   

 

Nieuwe aanwinsten 

Onze hoveniers Martin Spiljart en Louis Vasse konden dit seizoen een aantal nieuwe soorten 

rododendrons inkopen. Bij zo’n aanschaf merken wij als bestuur aan den lijve hoe onmisbaar 

de donaties van onze donateurs zijn! Wij waren dan ook heel blij dat zich dit jaar wederom 

nieuwe donateurs aanmeldden.  

 

Tuin en Kunst Tiendaagse  

Arboretum Notoarestoen deed dit jaar mee met de Tuin en Kunst Tiendaagse, een Groninger 

evenement voor iedereen die van tuinen, kunst en cultuur houdt. Dit werd gehouden van 20 

t/m 29 juni.  

 

Vrijwilligersuitje 

Op vrijdagavond 6 juni j.l. brachten bestuur en vrijwilligers een bezoek aan de kwekerij van 

wildebloemenzaden Cruydt-hoeck in Oldebercoop. Na een rondleiding door de fraai 

bloeiende kweekvelden kregen we, tijdens koffie en koek, uitleg over het bedrijf dat Jasper 

Helmantel en zijn vrouw sinds enkele jaren bestieren. Na deze geslaagde avond kan slechts 

de conclusie zijn dat we volgend jaar juni opnieuw met de vrijwilligers op pad gaan. 

 

Vrijwilligersdagen 

Regelmatig krijgen wij als bestuur een compliment van bezoekers dat de tuin er zo mooi 

“bijstaat”.  Wij voelen ons dan zeer trots en maken dan altijd duidelijk dat dit mede te 

danken is aan onze trouwe ploeg vrijwillige tuiniers.  

Wij zijn verheugd dat we dit jaar twee nieuwe vrijwilligers konden verwelkomen voor het 

tuinwerk. Godelieve van Steenbergen en John Pijpker kwamen het tuinteam versterken en 

hebben ondertussen al menige klus geklaard.  

De laatste vrijwilligersdag is op zaterdag 29 november a.s. In het nieuwe jaar zal de 

eerste vrijwilligersochtend op zaterdag 28 februari zijn. Voor meer informatie zie op onze 

website: www.arboretumeenrum.nl. 

 

 

 



 

Tenslotte …………het woord aan onze hovenier Martin Spiljart 

 

 

Stratego 

 

‘Sinds het begin van de grote veldslag  in 2003 heeft de Generaal langzaam maar zeker meer 

land weten te veroveren. Hij heeft veel moeite moeten doen om niet te verliezen. Zijn positie 

vanuit het beschutte opereren werd abrupt veranderd in oorlog voeren in het open veld. Ja, 

de vijandige aanvallen vanuit het westen hadden je flink beschadigd, je camouflage brak af 

als luciferhoutjes. Steeds heb je die aanvallen weten te pareren. Jij bent sterk gebleken, jij 

bent een militair in hart en nieren, jij bent de strateeg. Voorbij het theehuis, in de grote bocht 

naar links sta je te pronken, een machtige plant. Je bent een plant uit één stuk, al zou je dat 

niet zeggen. In de bloeitijd, laat in het voorjaar, sta je vol grote paarsrode bloemen. 

 

        
 
Rhododendron General D. Eisenhower is al een oudje, het is een Nederlandse Griffithianum - 

hybride uit eind jaren veertig van de vorige eeuw. Rhododendron griffithianum  werd veel 

gebruikt als kruisingsouder om een rode bloemkleur te krijgen. Alleen heeft deze 

rhododendron ook nadelen, is o.a. behoorlijk windgevoelig. Vandaar de grote windschade na 

2004, toen de windsingel aan de Mattenesserlaan was weggehakt. Maar nu, tien jaar later, 

staat hij er weer florissant bij. Ja Generaal, jij groeit zo sterk dat het asfaltpad al ruim een 

halve meter smaller is geworden. De snoeischaar zal ingezet moeten worden om jouw 

veroveringsdrang te bedwingen!’ 

 

MartinMartinMartinMartin 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Het Bestuur Stichting Arboretum Notoarestoen 

 

 

Jan Smit           Jan Hink           Marjolein Akse           Martin Spiljart           Louis Vasse 
 


