Nieuwsbrief

maart 2011

Beste vrijwilligers, donateurs en relaties,
Heerlijk....het voorjaar is losgebarsten... dit betekent zon, vogelgekwetter, fris groen en warmte. En: nieuwe
activiteiten in Notoarestoen. Het wierdendorp Eenrum is dit jaar benoemd tot Top Vief locatie, één van de
vijf (‘’vief’’ op zijn Gronings) parels van het Groninger Hoogeland die in het zonnetje worden gezet. Dit
e
betekent veel activiteiten in en rond Notoarestoen in het 1 weekend van mei. Natuurlijk zal de tuin zich in
deze periode weer van haar mooiste kant laten zien: met honderden bloeiende rododendrons, voorjaarsbollen en bloeiende exoten (denk aan de blauwe bloemen van de Anna Paulownia en de witte zakdoeken
van de Chinese vaantjesboom).

Geuren & Kleurenfeest

Het Geuren & Kleurenfeest telt 6 open dagen: het weekend van 7 en 8 mei, zondag 15, 22, 29 mei en 5
juni. De theeschenkerij is geopend van 11.00 – 16.00 uur en vanaf 13.30 uur zijn er rondleidingen.

Het weekend van 7 en 8 mei is extra feestelijk want dan is het tevens Top Vief weekend (www.topvief.nl).
Het pittoreske Eenrum, 5km van de waddenkust, viert dan het Feest der Zintuigen. Een gemarkeerde
wandelroute voert u deze dagen door de smalle oude dorpsstraatjes, langs statige rentenierwoningen en
het weidse Groninger landschap. Onderweg zijn er verrassende, zinnenprikkelende activiteiten en muzikale
voorstellingen.
e
De markante 13 eeuwse toren biedt weids uitzicht van Wad tot Stad en in de kerk zijn kleine orgelconcerten.
Klompenmakerij Van der Meulen toont haar ambacht van het klompen maken en in de korenmolen proeft u
versgebakken Leliekoekjes.
Hoe zien de Groninger kunstenaars hun ‘laand’? U kunt hun kleurrijke verbeeldingen bewonderen in de
Eenrummer galerieën. De Groninger dichter Bart Droog zal op beide middagen voorlezen uit eigen werk op
meerdere locaties in Eenrum.
Muziek, schilderen en proeven in Notoarestoen
In Notoarestoen zullen muzikale optredens zijn op het verandaterras, Abraham’s Mosterdmakerij biedt u
een verrassende proeverij ‘Koken met Grunniger mosterd’ en beeldend kunstenaar Margreet Doornbos leidt
op zondag mini-workshops Rhododendron schilderen te midden van deze bloeiende schoonheden.
Nog meer groene inspiratie vindt u op de befaamde Bollendagen bij kwekerij De Kleine Plantage en in het
vlakbij gelegen Leens, waar Landhuis Oosterhouw haar historische parktuin heeft opengesteld. Kortom,
volop inspiratie & genieten dus rond Notoarestoen op 7 en 8 mei!

Bomen zijn gedichten,
die de aarde aan de hemel
schrijft
Kahlil Gibran
Groene Inspiratiezuil in Notoarestoen
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Donateurdag op 7 mei
Om onze donateurs de gelegenheid te geven ook te genieten van alle Top Vief activiteiten, hebben we
besloten de jaarlijkse donateurdag te houden op zaterdag 7 mei.
De bijeenkomst start om 10.30 in het theehuis, waar u verwelkomt wordt met koffie, thee en lekkere taart.
Ons jaarlijkse ritueel: het planten van een bijzondere boom zal om 11.00 uur worden gedaan door
burgemeester Wiersema van de gemeente De Marne – wat tevens de opening van de Top Vief weekenden
markeert. Na een rondwandeling door de tuin en een gezamenlijke lunch, bent u vrij om Eenrum te
verkennen. Wilt u zich uiterlijk 15 april aanmelden voor de donateursdag? U kunt dit doen via
onderstaand formulier, maar u kunt ons natuurlijk ook mailen: info@arboretumeenrum.nl
www.arboretumnotoarestoen.nl is vernieuwd: veel nieuwe foto’s en informatie!

Vrijwilligers!!
We blijven behoefte houden aan (extra) vrijwilligers. Heeft u een (half) dagje de tijd? Kom gezellig
meehelpen. Of weet u nog jongeren, ouderen die wel eens zouden willen helpen? Vraag ze!
De eerstvolgende vrijwilligersdagen zijn op 26 maart en 23 april.
Graag aanmelden via info@arboretumeenrum.nl. Op onze site staan alle vrijwilligersdagen vermeld.

Groninger lekkernijen

Schilderen tussen de
bloeiende rododendrons

Tijdens de Geuren & Kleurendagen serveren we in onze
theeschenkerij heerlijke taarten van
Birgit Flug, kok-aan-huis
(www.kok-aan-huis.nl).

Vindt u het leuk om te
schilderen? Op zondag 8 mei
kunt u op de mooiste plekjes in
Notoarestoen uw creativiteit
laten stromen. Beeldend
kunstenaar Margreet
Doornbos organiseert ’s
morgens en ’s middags voor een
vriendenprijsje van slechts € 10,schilderworkshops van 2 uur.
Aanmelden via
art@kunsthuisnoordwaarts.nl

Wel eens mosterdijs met zalm
geproefd? Grijp uw kans op 7 en
8 mei tijdens de proeverij van
Abrahamam’s mosterdmakerij in
Notoarestoen.

Zomerbollen & bollen
Kwekerij De Kleine Plantage, een
gespecialiteitenkwekerij met een
prachtige tuin, houdt op 7 en 8 mei
Bollendagen: er zijn gespecialiseerde
bollenkwekers aanwezig..

Namens de bestuursleden Jan Hink, Martin Spiljart, Jasper Helmantel en Jan Smit

Jetske Knol
Actuele informatie: www.arboretumeenrum.nl. Mailen: info@arboretumeenruml.nl. Extra gift? Ons rekeningnummer is 31.82.86.971 tnv
Stichting Arboretum Notoarestoen Eenrum, Mensingeweer. Geachte postabonnee, heeft u inmiddels een e-mail adres? Wilt u deze aan ons
mailen: info@arboretumeenrum.nl. Dank!

Donateursdag 7 mei 2016
10.30 – 13.30 uur

Wilt u deelnemen aan de donateursdag? We vinden het prettig om van te voren te
weten hoeveel gasten we kunnen verwachten. Wilt u daarom opgeven met hoeveel
personen u komt?
Hartelijke dank, en tot ziens op 7 mei.
Bestuur Stichting Notoarestoen Eenrum

Ja, ik kom op 7 mei naar Notoarestoen met in totaal ......... personen.
Mijn naam

.........................................................................................................

Adres/woonplaats

..........................................................................................................

Dit formulier graag uiterlijk 15 april zenden naar: Stichting Arboretum Notoarestoen
Eenrum, Noordesch 2A, 9304 TJ Lieveren. U mag ons natuurlijk ook bellen 0505020219 of e-mailen info@arboretumeenrum.nl

