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         Beste vrijwilligers, donateurs en relaties, 

 

         Na het onverwachte winterse weer van de afgelopen dagen lijkt de laatste sneeuw nu toch echt te gaan  

         verdwijnen. In de Notoarestoen dient de lente zich voorzichtig aan. De winterakonieten bloeien  

         ongegeneerd en overal zie je de ranke kopjes van sneeuwklokjes en wilde krokussen.  

         De knoppen van de rododendrons lijken dikker te worden, maar het zal nog wel even duren voordat  

         deze openbarsten en in mei tot volle bloei komen.  

         Zoals elk voorjaar praten wij u graag bij over de stand van zaken in de Notoarestoen. 

 
         Vrijwilligersochtenden 

         Op 22 februari werd er tijdens de eerste vrijwillligersochtend flink gewerkt. Ondanks de lichte vorst konden 

         enkele bloemenperken worden gewied. De paden werden bladvrij gemaakt en er kon gesnoeid worden. 

         De trouwe vrijwilligers lieten zich niet afschrikken door de gure wind en de natte sneeuw. Waar zouden  

         wij zijn zonder hun inzet!  De werkelijkheid gebiedt wel te zeggen dat nieuwe vrijwilligers welkom zijn.  

         Bij inventarisatie van de vrijwilligerslijst bleek een aantal mensen door activiteiten elders te moeten afzeggen  

         als vrijwilliger. Ook was het voor sommigen bezwaarlijk om regelmatig de vrijwilligersochtenden te 

         bezoeken. Dit laatste is echter geen verplichting, ook een enkele maal meehelpen wordt zeer gewaardeerd.  

         Als een ieder één of  twee ochtenden per jaar meewerkt, kan dit per vrijwilligersochtend al een aanzienlijk  

         verschil maken. De eerstvolgende vrijwilligersochtenden zijn op: 16 maart, 27 april, 25 mei en 29 juni.  

 
   Activiteiten 

        Zaterdag 16 maart a.s. doet het Arboretum mee met de Actie NL doet. Tijdstip: 8.30 u. – 12.00 u. 

        De buitenkant van het tuinhuis en de banken in de tuin kunnen wel een opknapbeurt gebruiken en zullen  

        worden geschilderd. We hopen de klussen in één ochtend klaar te krijgen.  

 

        Op vrijdag 22 maart is er een feestelijke middag gepland. Dan zullen de leerlingen van groep 7 van  

        basisschool de Octopus in Eenrum nestkastjes gaan ophangen in de tuin. 

        De leerlingen hebben tijdens de knutsellessen de kastjes zelf in elkaar gezet en voorzien van een leuk  

        kleurtje. Er werd met groot enthousiasme gewerkt onder leiding van juf Ina Kotter en onze voorzitter     

        Jan Hink. Ook was er hulp van enkele ouders. De aanschaf van de vogelhuisjes werd mogelijk gemaakt  

        door een royale gift van de Stichting Stimuleringsfonds te Eenrum. U begrijpt dat wij de Stichting hiervoor 



         zeer erkentelijk zijn! Wij hopen dat door plaatsing van de kastjes de vogelstand in de tuin wordt gediend.  

         Een fijne bijkomstigheid is ook dat de kinderen de tuin, wellicht voor de eerste keer, bezoeken en oog krijgen  

         voor al het moois dat de Notoarestoen te bieden heeft. De komende tijd wordt het natuurlijk spannend voor  

         hen of ‘hun’ huisje bewoond gaat worden door een vogelfamilie.  

         De feestelijkheden beginnen om 13.00 uur en u bent van harte uitgenodigd. 

 

 

         Geuren & Kleurenfeest 

Het Geuren & Kleurenfeest telt dit jaar 4 open dagen: het weekend van 4 en 5 mei, zondagen 12 en 19 mei. 

De theeschenkerij is geopend van 11.00 - 16.00 u. Rondleidingen zijn er uitsluitend in het weekend van  

4 en 5 mei, om 13.30 u. 

 

Het weekend van 4 en 5 mei is er volop muzikale & groene & culinaire verwennerij. Beide dagen is er  

‘s middags live muziek op het verandaterras. Margriet de Vries en haar ‘theedames’ serveren heerlijke 

verse taart, koffie, biologische vruchtensap en onze welbekende rododendronthee.  

 

                                          
 
 
 

U kunt op 4 en 5 mei ook de beroemde Bollendagen bij kwekerij De Kleine Plantage bezoeken evenals  

het sfeervolle Landhuis Oosterhouw, waar in hetzelfde weekend de historische parktuin opengesteld is. 

(www.dekleineplantage.nl; www.oosterhouw.nl)  

 

 
Arboretum eventjes examenterrein 

         Elf leerlingen  van Niveau 2 van TerraNext Eelde hebben op 22 en 23 november van het vorig jaar 

         hun proeve van bekwaamheid ‘Onderhoud van tuinen en plantsoenen’ afgesloten in de Notoarestoen.  

Alle voorkomende werkzaamheden in de tuin moesten ze op de juiste manier uitvoeren. 

         Coen Overdevest (namens het bedrijfsleven) en docent Martin Spiljart waren tevreden over het resultaat 

         en alle leerlingen hebben het eerste deel van hun diploma ‘Medewerker Tuin, Park en Landschap behaald.  

          
Collectiebeleid 

De strenge vorst in februari 2012 richtte veel schade aan in de Notoarestoen. Veel rododendrons  

legden het loodje. Zelfs de rododendron ‘Polar Bear’ was niet tegen de plotselinge koude bestand. 

Bestuursleden Jan Smit en Martin Spiljart zullen begin april een werkbezoek brengen aan een  

rododendron kwekerij in Duitsland met de opdracht jonge rododendron planten in te kopen.  

Met deze nieuwe aankoop zal de collectie in de tuin weer versterkt worden voor de komende jaren. 

          



         Beheer website  

         Tot nu toe heeft onze vroegere vrijwilliger Jetske Knol  deze taak op zich genomen en door haar  

         inspanningen ziet de website er zeer fraai uit. Omdat zij deze taak wil gaan afbouwen zoeken wij  

         op korte termijn een vrijwilliger met ervaring of iemand die zich wil gaan bekwamen in deze  

         materie. Lijkt dit u een leuke taak? Bel: 0595-492058 of mail naar info@arboretumeenrum.nl. 

 
         Verjaardag of feestje vieren in ons tuinhuis? 

    Lijkt het u leuk om ons fraaie tuinhuis een ochtend of middag te huren voor een verjaardag  

          of  feestje? Het is te huur per dagdeel en desgewenst verzorgen we voor u koffie, thee en wat 

          lekkers. Neem hiervoor contact op met onze secretaris Marjolein Akse: 0595-492058 of 

          info@arboretumeenrum.nl 

           
Extra gift 

In de voorafgaande jaren hebben wij gemerkt dat bezoekers soms graag een eenmalige gift willen  

doen. Deze extra donaties zijn bij ons zeer welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  

31.82.86.971 ten name van Stichting Arboretum Notoarestoen Eenrum, Mensingeweer. 

 

 

 

Het Bestuur Stichting Notoarestoen 

 

Jan Smit      Jan Hink      Marjolein Akse      Martin Spiljart      Louis Vasse 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuele informatie: www.arboretumeenrum.nl, mail:info@arboretumeenrum.nl 

Postabonnee, heeft u inmiddels een e-mail adres? Wilt u deze aan ons mailen? Dank! 


