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Beste vrijwilligers, donateurs en relaties,
Een nieuw jaar ligt maagdelijk en onbeschreven voor ons... een jaar met nieuwe kansen, nieuwe inspiratie en
opnieuw genieten van de groei en bloei in Notoarestoen.
Voor we u informeren over onze nieuwe activiteiten even een korte terugblik op het jaar 2009:
o Beheer: er is weer veel gebeurd in het afgelopen jaar. Zeker wanneer we kijken naar de staat van onderhoud
bij de start van de stichting in 2003. Vanuit een compleet dichtgegroeide situatie zijn we in een periode van zo’n
vijf jaar door een 'opruimfase' gegaan. Een fase, waarin Notoarestoen er niet altijd even fraai uit zag. Inmiddels
zijn we in de herstelfase en wordt het parkje mooier en mooier.
We hebben gesnoeid, gezaagd, gewied, opgeruimd, geplant, gemaaid, geharkt en wat al niet meer. Afgelopen
voorjaar zijn er een paar honderd vaste planten en tal van bloeiende sierheesters aangebracht en in de herfst
zijn er ruim tweeduizend bollen de grond in gegaan. We kunnen er trots op zijn wat we met een kleine, maar
trouwe club vrijwilligers in het afgelopen jaar hebben bereikt. Dank aan al onze vrijwilligers!
o Werving: het aantal particuliere donateurs is gestaag gestegen, daarnaast zijn we verheugd over de forse
toename van het aantal zakelijke donateurs (sponsorborden op de Groene Inspiratie Zuil).
Dank aan u allen voor uw steun!
o Activiteiten: in 2009 organiseerden we voor de eerste keer ons Geuren & Kleurenfeest: open dagen met
rondleidingen en een theeschenkerij. De activiteit was een succes en we zullen dit daarom jaarlijks organiseren.
o Producten: sinds vorig jaar hebben we een prachtige set ansichten te koop van Notoarestoen. Ze worden
verkocht op diverse locaties in Eenrum en de provincie Groningen. Nieuwe donateurs ontvangen de luxe
ansichtenmap gratis.
o Vandalisme. Helaas vonden er in 2009 opnieuw vernielingen plaats in de tuin en aan het tuinhuis. Wij willen de
buurtbewoners hartelijk danken voor hun waakzaamheid en voor het doorgeven van de misstanden aan het
bestuur. Wij hopen dat u dit zult blijven doen; samen staan we sterk!
o Creatieve workshops. Hennie Duijndam uit Eenrum heeft tijdens de zomermaanden in de sfeervolle entourage
van ons tuinhuis een aantal workshops tekenen georganiseerd. Ze is enthousiast en komt in 2010 met een
nieuw programma.
Het is nooit zo dat de natuur het ene zegt en wijsheid het
andere

Een van de spreuken op de Groene Zuil in Notoarestoen

Wat doen we het komende jaar 2010?
Beheer
Naast het reguliere onderhoud hebben we volop plannen. Zo gaan we rondom het tuinhuis een kleurrijke beplanting
aanbrengen met siergrassen en vaste planten die vooral in de zomer en nazomer decoratief zijn. Afgelopen
november hebben we de houtwal ten westen van het tuinhuis opgeruimd. Daar is nu ruimte gekomen voor nog
meer uitheemse bloemheesters. De ruimte achter de klimaatpresentatie zal ingevuld worden met schaduwminnende beplanting, o.a. varens, de Helleborus (kerstrozen), Primula’s e.d. Op deze manier wordt de tuin rondom
het tuinhuis het jaarrond aantrekkelijker.

Het dunnen van de bosplantsoenbeplanting is een doorgaande activiteit. Dit soort noodzakelijke rigoureuze
ingrepen heeft vaak een explosieve groei van ongewenste kruiden (bramen, brandnetels, wilgenroosje) tot gevolg.
Dat is niet erg, maar de beplanting ziet er hierdoor tijdelijk wat rommelig uit.
Het Rhododendronsortiment zal, net als de afgelopen jaren, ook in 2010 worden aangevuld met moderne hybriden.
Uiteraard blijven we ook het verdere sortiment ontwikkelen. Een inspirerende tuin als Notoarestoen is een
doorgaand proces van planten, snoeien en verwijderen!

Geuren & Kleurenfeest met theeschenkerij en rondleidingen
Wegens het succes van vorig jaar hebben we het aantal open dagen en de openingstijden van het theehuis
verruimd. De open dagen zullen zijn op zondag 25 april, het weekend van 1 en 2 mei, 9 en 15 mei. Het tuinhuis
met verandaterras is van 11.00 tot 16.00 uur geopend. Men kan er terecht voor een koffie, thee, biologische
vruchtensappen en Groninger lekkernij. Om 13.30 uur is er een rondleiding door de exotentuin. Deelname € 5,--.
Het weekend van 1 en 2 mei: meerdere activiteiten op het Hogeland
In het weekend van 1 en 2 mei zijn er nóg een aantal aantrekkelijke activiteiten voor
tuinliefhebbers op het Groninger Hogeland. Kwekerij De Kleine Plantage in Eenrum
organiseert dan haar befaamde Bollendagen (www.dekleineplantage.nl) en Landhuis
Oosterhouw in Leens heeft haar prachtige parktuin opengesteld (www.oosterhouw.nl).

Vrijwilligers. We hebben voordturend behoefte aan extra vrijwilligers. Niet alleen voor het onderhoud van de
tuin maar ook in de bediening tijdens het Geuren & Kleurenfeest.
We willen dan ook een beroep doen op u allen: weet u mensen die ons wel eens een dagje zouden willen helpen
(mag in overleg ook door de week)? Vraag ze of neem ze een keertje mee ter kennismaking; de beste reclame
gaat immers van vriend-tot-vriend! De vrijwilligersdagen in 2010 zijn op de laatste zaterdag van elke maand op
27/2, 27/3, 24/4, 29/5, 26/6, 28/8, 25/9, 6/11 (Natuurwerkdag) en 27/11.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jasper Helmantel (tuin) 0592-268368, Jetske Knol
(theeschenkerij) 050-5020219 of ons mailen via info@arboretumeenrum.nl

Creatieve workshops
Op een speelse manier aan de hand
van thema’s plezier beleven met
materialen als pastelkrijt, ecoline,
bijenwaskrijt, aquarel en potlood in de inspirerende omgeving van
Notoarestoen.
Kom voor een miniworkshop naar het
Geuren & Kleurenfeest op zondag
25 april en 2 mei!
Informatie: Hennie Duijndam
0595-497013 of 06-10324810

Vroege bloeiers in Notoarestoen

Lonicer frangrantissima
Winterbloeiende Struikkamperfoelie

Helleborus orientalis
Kerstroos, of Lenteroos

We wensen u veel Geniet-Momenten in Notoarestoen, en wie weet zien we elkaar tijdens een van onze
activiteiten!
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.

