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Beste vrijwilligers, donateurs en relaties,

Geniet u ook zo van de mooie herfstkleuren om u heen? De talloze schakeringen oranje, rood, groen en bruin?
De natuur bereidt zich voor op een periode van rust – om zich volgende jaar weer fris en vrolijk te tonen.
Tijd dus ook voor een korte terugblik op het afgelopen seizoen, de huidige stand van zaken – en een vooruitblik
op volgend jaar.

Beheer, bollen & bollen
Samen met onze trouwe vrijwilligers is opnieuw gesnoeid, gezaagd, gewied, opgeruimd, geplant, gemaaid en
geharkt. Jasper Helmantel heeft een fraai vaste plantenperk aangelegd bij het tuinhuis; met het doel een
extra (zonnig) terras te creëren voor onze theeschenkerij. Stap voor stap wordt de Notoarestoen mooier. Dit gaat
niet in één jaar, maar moet zich langzaam ontwikkelen. Dit voorjaar begonnen we echt resultaat te zien van onze
jarenlange inzet. Dat u dat ook vond is wel gebleken uit de vele enthousiaste reacties die we mochten ontvangen.
Maar we gaan door. In het najaar van 2009 waren er al een paar duizend bollen de grond in gegaan. Binnenkort, op
de landelijke Natuurwerkdag op 6 november, zullen we opnieuw een paar duizend bollen planten, waaronder
Chinodoxa (sneeuwroem), Corydalis (holwortel, vogeltje-op-de-kruk), Eranthus (winterakoniet) en Hyacinthoides
(Blue-Bells).

Geuren & Kleurenfeest 2011
Dit jaar organiseerden we voor de tweede keer ons Geuren & Kleurenfeest, nu met 5 open dagen. Het zijn
gezellige dagen geweest, waarbij ook tal van Eenrummers even langs kwamen voor een kopje koffie en een
praatje.
Héél blij zijn we met ons nieuwe vrijwilligersteam voor de theeschenkerij : zeven dames en een heer die met
plezier en verve onze gasten bedienen. Dank je wel vrijwilligers! Vele onder hen hebben aangegeven ook
volgend jaar weer graag van de partij te zijn.

In 2011 is ons G&K feest op 7 en 8 mei, zondag  15, 22, 29 mei en 5 juni. Het eerste weekend is extra
aantrekkelijk voor bezoekers, want dan organiseert De Kleine Plantage haar Bollendagen en stelt Landhuis
Oosterhouw haar historische parktuin open. We maken landelijk promotie voor dit weekend onder de naam
Groene Dagen op ’t Groninger Hoogeland.
Tijdens onze open dagen is de theeschenkerij geopend van 11 tot 16.00 uur ’s middags. Met om 13.30 uur
rondleiding.

Hangjongeren en overlast
Helaas fungeert onze waardevolle collectietuin steeds meer als hangplek voor jongeren uit Eenrum en omgeving
- wat de nodige overlast veroorzaakt, vooral ook voor de omwonenden. Ondanks het feit dat we meermalen de
noodklok hebben geluid bij de gemeente, Dorpsbelangen en andere betrokkenen, en ondanks het feit
dat we dankzij de inzet van jongerenwerker Rik van Goor op een positieve manier in gesprek zijn met een aantal
jongeren, blijft er fikse overlast.



Een groot en complex probleem dat ons als bestuur, onze vrijwilligers én de omwonenden inmiddels behoorlijk
frustreert. Een van de oplossingen is het creëren van een geschikte hangplek voor de jongeren.
Het bestuur beraadt zich momenteel op (dwingende) maatregelen. Immers, de prachtige tuin die notaris Smit
met zoveel liefde en toewijding heeft opzet verdient respect, en hoort een plaats van rust en genieten te zijn
voor omwonenden en tuinliefhebbers – en geen hangplek voor luidruchtige jeugd die met fietsen en brommers
door de tuin racet.

Hoe bewuster je bent van wat er op het spel staat,
hoe groter het verlangen om in actie te komen.

Bron: de Groene Inspiratiezuil in Notoarestoen

Vrijwilligers
We blijven behoefte houden aan (extra) vrijwilligers. Vrijwilligerswerk in de Notoarestoen is niet alleen een erg
leuke vrijetijdsbesteding tussen het groen, maar draagt ook bij aan de instandhouding van een steeds fraaier
wordend parkje waarvan vele bezoekers kunnen genieten. Misschien vindt u het leuk om op de landelijke
Natuurwerkdag op 6 november ’s dagje te proeven aan het werken in onze tuin? Samen met Jasper en Martin
zullen we dan aan paar duizend bollen planten. Een leuke klus met een kleurrijke beloning komend voorjaar!
Onze laatste vrijwilligersdag dit jaar is op 27 november. Graag vooraf aanmelden via info@arboretumeenrum.nl
Kijk voor de data van de volgende vrijwilligersdag op de website.

Verstilde schoonheid
Het arboretum heeft in de herfst en de
winter weliswaar niet de kleurigheid van
het voorjaar, maar biedt voor de
aandachtige waarnemer ook haar charme.
Let u eens op de schoonheid van de
rododendronknoppen: de verschillen in
vorm en het subtiele kleurpatroon, de een
kastanjebruin of groen, de ander viltig
grijs.

Naakte dames in Notoarestoen!
Heeft u ze al gezien? De naakte dames in Notoarestoen?
De een wat dikker, de ander slank, maar alle in hun naakte
velletje. Het betreft de Colchium, herfstijlloos, een bolgewas
dat in de herfst bloeit en pas in het voorjaar (uitsluitend) haar
blad en zaaddozen laat zien. In het arboretum bloeien
momenteel meerdere soorten, zowel in groepen als solitair.
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Namens de bestuursleden Jan Hink, Martin Spiljart, Jasper Helmantel en Jan Smit

Jetske Knol

Voor actuele informatie kunt u altijd kijken op www.arboretumeenrum.nl. Wilt u ons mailen? info@arboretumeenruml.nl.
Of een extra gift doen? Ons rekeningnummer is 31.82.86.971 tnv Stichting Arboretum Notoarestoen Eenrum, Mensingeweer.


