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Beste vrijwilligers, donateurs en relaties,
Heerlijk... het is voorjaar! De winterakoniet heeft zijn goudgele tapijt al uitgerold en ook de vroege
witbloeiende Rhododendron micronulatum toont blij haar bloesem. Zoals elk voorjaar praten we u graag
even bij over het wel en wee van Notoarestoen.
Bestuurswisseling
Dit voorjaar nemen we afscheid van twee bestuursleden: Jetske Knol en Jasper Helmantel. Jetske,
schoondochter van notaris Smit, heeft zich na het overlijden van de notaris 10 jaar lang met hart en ziel
ingezet voor de tuin. Ze rondt dit jaar haar opleiding tot kunstzinnig kindercoach af en wil nu graag haar
energie hier aan geven.
Jasper Helmantel is druk bezig met het opzetten van een eigen specialiteiten- en zadenkwekerij in het
Friese Nijerbekoop en heeft daarom eveneens moeten besluiten zijn werk voor het arboretum te
beëindigen. Dankzij Jasper zijn er goede relaties ontstaan tussen Notoarestoen en de wereld van
hoveniers en kwekers. En: Jasper laat een prachtig stukje tuinontwerp achter in de vaste plantenborder
tegenover het tuinhuis; ingericht volgens de internationaal bekende Dutch Wave-stijl.
We nemen met enige weemoed afscheid van elkaar; we hebben jarenlang met enthousiasme en
idealisme heel prettig samengewerkt - en hebben veel weten te bereiken voor de tuin.

Gelukkig hebben we twee prachtige opvolgers gevonden in de persoon van Marjolein Akse en Louis
Vasse. Marjolein zal zich bezighouden met het secretariaat en de pr. We vinden het heel fijn dat er met
Marjolein een inwoner van Eenrum aan het bestuur is toegevoegd. De Notoarestoen en Eenrum horen bij
elkaar en we vinden het belangrijk dat er warme verbondenheid is tussen beiden: een mooie uitdaging dus
voor Marjolein, die al 20 jaar in Eenrum woont en er volop contacten heeft! Louis Vasse woont in
Westeremden en zal zich als jonge en enthousiaste hovenier gaan inzetten voor het beheer.
Coördinator theeschenkerij
Ook heel bij zijn we met de versterking van ons team met Margriet de Vries als coördinator van de
theeschenkerij. Margriet, eveneens uit Eenrum, wordt verantwoordelijk voor de theeschenkerij tijdens onze
open dagen en bij de ontvangst van groepen in het tuinhuis.
Verjaardag of feestje vieren in ons tuinhuis?
Overigens: lijkt het u leuk om ons fraaie tuinhuis een middag of morgen te huren voor een gezellig feestje?
Het is te huur per dagdeel en desgewenst verzorgen we voor u koffie, thee en wat lekkers. Neem hiervoor
contact op met Marjolein Akse via info@arboretumeenrum.nl of 0595-492058.
Geuren & Kleurenfeest
Het Geuren & Kleurenfeest telt dit jaar 4 open dagen: het weekend van 5 en 6 mei, zondag 13 en 20 mei.
De theeschenkerij is geopend van 11.00 – 16.00 uur. Rondleidingen zijn er uitsluitend het weekend van
5 en 6 mei vanaf 13.30 uur.

Het weekend van 5 en 6 mei is er volop muzikale & groene & culinaire inspiratie. Beide dagen is er
’s middags live muziek op het verandaterras. We hebben heerlijke verse taart en schenken, heel
toepasselijk, rododendron(!)thee. Als dat niet genieten wordt te midden van honderden bloeiende
rododendrons …

Rondleidingen en genieten op het verandaterras tijdens het Geuren & Kleurenfeest

U kunt op 5 en 6 mei ook de befaamde Bollendagen bij kwekerij De Kleine Plantage bezoeken en het
sfeervolle Landhuis Oosterhouw, die dan haar historische parktuin heeft opengesteld
(www.dekleineplantage.nl, www.oosterhouw.nl).

Ook het dorp Eenrum is de moeite van het bezoeken waard: het pittoreske wierdendorp, slechts 5 km van
e

de waddenkust, kent smalle oude dorpsstraatjes, statige rentenierswoningen en een markante 13 eeuwse
toren met weids uitzicht van wad tot stad.
Rhododendronschilderen in Notoarestoen
Beeldend kunstenaar Margreet Doornbos organiseert op zaterdag 12 mei een
workshop rododendron schilderen in Notoarestoen. De kleurrijke rododendrons,
de vijver, de doorkijkjes en slingerpaadjes vormen een prachtig decor om te schilderen.
Lestijden: 10.30 - 16.00 uur. Kosten: € 60,- inclusief alle materialen, koffie, thee
en lunch. Informatie en opgave: Kunsthuis Noordwaarts, Margreet Doornbos,
art@kunsthuisnoortwaarts.nl.

Einde jaarlijkse donateurdag
De afgelopen 9 jaar hebben we jaarlijks een ontmoetingsdag georganiseerd voor onze donateurs,
vrijwilligers en relaties. Toch bleek telkens weer dat de animo hiervoor niet heel groot was. We hebben
daarom besloten met deze activiteit te stoppen. Natuurlijk kunnen we elkaar blijven ontmoeten tijdens het
Geuren & Kleurenfeest!
Collectiebeleid
De Japanse Azalea heeft momenteel onze speciale aandacht: een azaleagroep die opvalt door zijn
afwijkende kleur en vorm. Onze vrijwilligers hebben de reeds aanwezige Japanse Azalea’s gegroepeerd op
één plek in het arboretum en de komende jaren zal de.collectie verder worden uitgebouwd. Het doel is om
alle groepen Japanse azalea’s vertegenwoordigd te hebben in Notoarestoen.
Vrijwilligersdagen alleen ‘s morgens
De werktijden op de vrijwilligersdagen zijn verschoven naar de ochtend. We werken nu van 8.30 tot 12.00
uur. Het werken gedurende één dagdeel geeft ons en onze vrijwilligers meer ruimte om de vrije zaterdag
ook nog ‘eigen dingen’ te doen. We hopen dat dit meer vrijwilligers zal trekken. Want: we blijven behoefte
houden aan (extra) vrijwilligers. Heeft u een ochtendje tijd op zaterdag? Kom gezellig helpen.
Onze vrijwilligersdagen zijn elke laatste zaterdag van de maand. De eerstvolgende vrijwilligersdagen zijn op
31 maart, 28 april en 26 mei. Graag aanmelden via info@arboretumeenrum.nl. Op onze site staan alle
vrijwilligersdagen vermeld.
Extra gift
Onlangs werden we er op gewezen dat bezoekers soms graag een eenmalige gift willen doen; met de tip
om dit wat duidelijker te communiceren. Nu, dat doen we natuurlijk graag want extra donaties zijn altijd
welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 31.82.86.971 ten name van Stichting Arboretum
Notoarestoen Eenrum, Mensingeweer.

Het Bestuur Stichting Notoarestoen
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Actuele informatie: www.arboretumeenrum.nl. Mail: info@arboretumeenruml.nl.
Postabonnee, heeft u inmiddels een e-mail adres? Wilt u deze aan ons mailen: info@arboretumeenrum.nl. Dank!

