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Beste vrijwilligers, donateurs en relaties,
Volgens de kalender is het al twee weken lente, voor het gevoel lijkt het wel zomer.
In tegenstelling tot vorig jaar doet het voorjaar vroeg zijn intrede in de tuin. Naast
stinsenplanten zijn er ook al een aantal rododendrons in bloei gekomen.
Lentekriebels genoeg om u bij te praten over het wel en wee in de Notoarestoen.
Anna Paulowna
Op zaterdag 30 november jl. werd tijdens de vrijwilligersochtend in de Notoarestoen een
nieuwe boom geplant door priestermonnik vader Serafim Standhardt, pastor binnen de
Russisch Orthodoxe Gemeenschap. Deze Anna Paulownaboom werd genoemd naar prinses
Anna Paulowna (1795-1865), de dochter van tsaar Paul I van Rusland. Zij was als echtgenote
van Koning Willem II van 1840 tot 1849 koningin van Nederland. De Eenrumse Conny van der
Werf, vrijwilligster bij het Arboretum, doneerde de Herinneringsboom namens de Russisch
Orthodoxe gemeenschap in het kader van het “Ruslandjaar” en 400 jaar betrekkingen tussen
Nederland en Rusland.
NLDoet
Voor het tweede jaar stond de vrijwilligersochtend van maart in het kader van de Aktie
NLDoet. Met vereende krachten werden de randen van de asfaltpaden in de tuin
vrijgemaakt van onkruid en mos. Door de schoonmaak blijven de paden goed toegankelijk
voor de vele bezoekers die we dit seizoen verwachten.
Vrijwilligersochtend
Wij horen wel van nieuwe vrijwilligers dat een ochtend tuinieren in de Notoarestoen zo
gezellig is. Wij kunnen u dan ook verklappen dat het samen koffiedrinken (met ‘iets lekkers’)
een belangrijk onderdeel vormt van de ochtend. Wilt u dit ook eens meemaken aarzel dan
niet om u op te geven. Ook mensen die ‘slechts’ licht werk kunnen aanbieden zijn van harte
welkom.

Mollenwerk
Het is u vast al eens opgevallen dat de bestrating bij de ingang van de tuin een wat hobbelig
karakter vertoont. Regelmatig moet de dam dan ook opnieuw worden beklinkerd. In het
verleden werd dit wat ondankbare werk nogal eens verricht door Jan Smit, de laatste tijd
hebben gemeentewerkers dit overgenomen. Een en ander lijkt te worden veroorzaakt door
een overijverig mol die ons elk voorjaar de baas is. Dit jaar heeft de mollenvanger van de
gemeente een poging gedaan heer Mol te overtuigen zijn graafwerkzaamheden naar elders
te verplaatsen. Wij hopen dat deze aktie succes zal hebben.
Storm
De storm van 28 oktober j.l. lijkt al weer lang geleden. Maar hoe zit het met de schade die is
aangericht in de tuin? Martin Spiljart komt hierover later in de brief nog aan het woord.

Geuren en Kleurenfeest
Ook dit jaar heeft vieren we de schoonheid van onze tuin met open dagen.
Deze zullen zijn het weekend van 3 en 4 mei, de zondagen 11 en 18 mei.
Het verandaterras is geopend van 11.00 – 16.00 u. Er zullen geen geplande rondleidingen
zijn, wel is er een deskundige aanwezig voor groen advies.
Het spreekt haast als vanzelf dat er naast koffie, (rhododendron) thee en biologische
vruchtensap weer overheerlijke taart klaarstaat voor de gasten.
Maar het mag wel eens gememoreerd worden dat deze service de dagen mede tot
een feest maakt. Dank je Margriet en haar ‘theedames’!
Muzikaal worden we dit jaar verwend door Vrijjazzie (3 mei) , Margriet en Nico (4 mei),
Sax & Strings (11 mei) en een groep muzikale Eenrumer kinderen (18 mei). Allen treden op
van 13.00 – 15.00 u.
Verjaardag of feestje vieren in ons tuinhuis?
Lijkt het u leuk om in ons mooie tuinhuis een verjaardag of feestje te vieren? Het is te huur
per dagdeel en zo u wenst verzorgen wij koffie, thee en wat lekkers. Een telefoontje of mail
naar de secretaris is voldoende om een en ander te regelen: 0595-492058 of
info@arboretumeenrum.nl.
Rondleiding
We hebben gemerkt dat nog niet zo bekend is dat er regelmatig rondleidingen worden
afgesproken door groepen van dichtbij en ver. Ook u kunt zich hiervoor opgeven. Naast
deskundige uitleg door één van onze hoveniers krijgt u tijdens de wandeling ook het
boeiende verhaal te horen over het ontstaan van het arboretum. Aarzel niet en wandel een
uurtje mee! Wij stellen graag onze nieuwe rondleider Antje Sternagel aan u voor. Zij is
hovenier en inwoonster van Eenrum.
Extra gift
Het verrast ons altijd weer dat bezoekers soms graag een eenmalige gift willen doen. Deze
extra donaties kunnen wij goed gebruiken. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL84RABO31.82.86.971 ten name van Stichting Arboretum Notoarestoen Eenrum,
Mensingeweer.

Last but not least …. het woord aan onze groendeskundige Martin Spiljart
“Her en der zag je de afgelopen tijd dat er bomen bij zijn gaan liggen, klaarblijkelijk het staan zat
geworden. Ik hoor je al zeggen: “Wat bezielt je nou, dood zonde, zo’n mooi exemplaar en dan gooi je
nu al het bijltje erbij neer”. “Had je het niet nog een tijdje kunnen uithouden, dan had ik van je kunnen
blijven genieten”. Ja, makkelijk praten, ga zelf daar maar eens staan, dan piep je wel anders, wat wil
je, als de wind zo onophoudelijk tegen je aan beukt. Dan moet je wel buigen of …….. barsten. Menig
boom in het Arboretum heeft de afgelopen stormen dan ook niet overleeft. Zeker voor ons als
natuurgenieters is dat doodzonde. Maar de natuur zelf heeft daar zijn eigen gedachten bij. Het is een
mogelijkheid om kansen te geven aan anderen. Door de jaren heen zijn wegens veranderde
bodemomstandigheden de wortels niet in staat gebleken zich stevig te blijven verankeren aan de
bodem, met als gevolg: het omwaaien van deze verzwakte bomen. Maar niet langer getreurd,
hierdoor ontstaat weer ruimte voor jonge exemplaren om uit te groeien tot nieuwe bomen. Zeker als
beheerder ben ook ik verdrietig als zo’n redelijk exemplaar van een Anna Paulownaboom: Paulownia
tomentosa omwaait. Grote exemplaren van deze boom zijn hier te lande zeldzaam. Maar de
voorzienigheid heeft er toe bijgedragen dat op hetzelfde moment dat ons exemplaar er bij ging liggen
we door de Russisch Orthodoxe kerk een nieuwe kregen aangeboden. Deze kan nu weer uitgroeien tot
een prachtige gezonde boom. Ook één van de Moerascypressen: Taxodium distichum werd zo zwaar
beschadigd dat afzagen noodzakelijk werd. De twee nog bestaande exemplaren hebben hierdoor
echter iets meer ruimte gekregen.Het bestuur van de Notoarestoen zal zeker, op de plekken waar nu
ruimte gekomen is door het omvallen van volwassen bomen, nieuwe beplanting aanbrengen.
Daardoor kunnen u en ik blijven genieten van dit stukje Eenrum en wordt aan de wens van de
grondlegger van het arboretum, Notaris Smit, tegemoet gekomen om zorg te blijven dragen de
diversiteit aan planten in het arboretum te vergroten.” Martin
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