Nieuwsbrief

najaar 2013

Beste vrijwilligers, donateurs en relaties,
Het najaar rept zich met rasse schreden op weg naar de winter. Herfststormen schudden
de loofbomen kaal en het lijkt lichter te worden in de natuur.
Na de lange warme zomer is de natuur nu toe aan een welverdiende rustperiode.
Tijdens een zondagse wandeling viel het mij op hoe mooi de Notoarestoen er ook in dit
jaargetijde uitziet. Markant gevormde stammen van de bladerloze loofbomen, een
diversiteit aan kegels bij de naaldbomen, maar vooral de rododendrons met hun dikke
bloemknoppen. Zij bereiden zich al voor op een bloemrijk voorjaar…..
Graag breng ik u op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond de tuin.
Geuren en Kleurenfeest
Door de lang durende vorst van dit voorjaar kwam de tuin evenredig laat in bloei.
Toch was er ook tijdens het weekend van 4 en 5 mei al genoeg geur en kleur te genieten
voor de talloze bezoekers. Dit weekend werd er gemusiceerd door de Eenrumer
muzikanten Vrij Jazzie en Maaike & Koen. De temperatuur was nog wat aan de lage kant
maar de zon scheen volop, het was op het terras dan ook goed toeven. Dankzij de
vrijwilligers kon iedereen worden voorzien van koffie/thee en taart. Op 4 mei kregen we
trouwens nog een ‘ongenode gast’ in de tuin, die zijn verhaal publiceerde in de
Streekkrant van 7 mei ……..
Ook de twee open zondagen werden goed bezocht. De laatste dag kwamen er verrassend
genoeg nog twee bussen met ouderen om van de tuin te genieten en taart te eten. Het is
dan wel even aanpakken voor Margriet en haar ‘theedames’.
Omdat er weinig belangstelling was voor de rondleiding is besloten om deze in het
vervolg niet meer aan te bieden. Wel zal op de open dagen altijd een deskundige
aanwezig zijn om bezoekers te woord te staan.
Wij geven u alvast de data door van het Geuren & Kleurenfeest in 2014:
Het weekend van 3 en 4 mei, zondagen 11 en 18 mei.

Hemelvaartsdag 2013
Door de later intredende lente en omdat Hemelvaart vroeg viel, stond het Arboretum dit
jaar volop in bloei op Hemelvaartsdag. Het was op die dag dan ook opvallend druk in de
tuin.
Activiteiten:
Op 3 april kreeg de tuin bezoek van een groep kinderen van het IVN Westerkwartier.
De 18 kinderen waren zeer geïnteresseerd en ze deden enthousiast mee aan de
opdrachten die Martin Spiljart voor hen had gemaakt. Na afloop doken ze nog even
lekker de speeltuin in tegenover het Arboretum.
Op 21 april verzorgden Jan Smit en Jetske Knol een rondleiding voor de Lionsclub
Roden-Noordenveld. De groep bestond uit 21 personen.
Martin Spiljart gaf op 27 april een rondleiding voor 10 personen. De rondleiding was
onderdeel van een personeelsfeestje in het tuinhuis.
Op 17 juni was de Notoarestoen op de radio in het programma ‘Vroeg op Noord’ van RTV
Noord. In het kader van “Eenrum mooiste dorp van Groningen” gaf Jan Hink informatie
over de Notoarestoen.
Storm:
Ook de Notoarestoen werd niet gespaard door de hevige herfststorm die maandag 28
oktober over het Groninger land raasde. Vijf monumentale bomen werden omgeblazen
door de harde wind. Verder raakten de tuin en de omringende sloten bezaaid met losse
takken. Wat is het dan een goede zaak dat Jan Smit direct een aantal vrijwilligers bereid
vond om de dagen erna de schade zo veel mogelijk te herstellen zodat de tuin weer veilig
te betreden was.
Beheer website
Margriet de Vries en Marjolein Akse hebben zich bereid verklaard de website te gaan
beheren. Zij zullen worden ingewerkt door Jetske Knol.
Vrijwilligersdagen
De laatste vrijwilligersdag is op zaterdag 30 november a.s. In het nieuwe jaar zal de
eerste vrijwilligersochtend op 22 februari zijn.
We mogen ons verheugen in een trouwe groep vrijwilligers die op deze dagen veel werk
verzet. Wel blijven wij behoefte houden aan (extra) vrijwilligers. Kom gezellig een
ochtendje tuinieren. Je kunt naar eigen vermogen en energie een bijdrage leveren.
We hebben genoeg tuingereedschap in de schuur maar neem, zo je wilt, je eigen
gereedschap mee. Onze vrijwilligersdagen zijn elke laatste zaterdag van de maand, van
8.30 u. – 12.00 u. Een uitzondering hierop vormt die van maart, deze zal in het teken
staan van de landelijke vrijwilligersactie NLDoet en is op 22 maart.
Graag aanmelden via info@arboretumeenrum.nl.Op de site staan alle vrijwilligersdagen
vermeld.
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