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Exotische tuin op het Grunniger Hoogelaand

Geuren & Kleurenfeest in 50jaar oude arboretum Eenrum
De bloei van honderden rododendrons in arboretum Notoarestoen in het schilderachtige
Groninger wierdendorp Eenrum wordt jaarlijks gevierd met het Geuren & Kleurenfeest: gezellige
open dagen met een theeschenkerij, rondleidingen en muziek.
De open dagen in 2018 vallen in de weekends van 5/6 en 12/13 mei. Het tuinhuis met
verandaterras aan de vijver is dan geopend van 11.00 tot 17.00 uur. U kunt er terecht voor koffie,
(rhododendron) thee, biologische vruchtensap en taart. Er zijn gratis rondleidingen en er is live
muziek op het verandaterras .

Dit jaar bestaat het arboretum 50 jaar! Behalve het genieten van de bloemenpracht van
honderden rododendrons, staat het jubileumweekend van 12-13 mei vooral ook in het teken van
kunst. Zaterdag 12 mei om 15.00 uur onthult de heer Paas, commissaris van de Koning in de
provincie Groningen, een borstbeeld van notaris Cornelus Nanning Smit (1916-2002). Een

eerbetoon aan diens unieke levenswerk, waarbij een kaal winderig weiland werd
getransformeerd tot een exotisch paradijsje. Het beeld, gemaakt door kunstenares Angelien Coco
Martin, krijgt een centrale plek in de tuin. In het tuinhuis van het arboretum zijn kunstwerkjes te
bewonderen van kinderen uit Eenrum. Hoe beleven zij de rododendrons en andere exoten in hun
dorp? De schilderijen zijn gemaakt onder leiding van kunstenares Antje Sonnenschein.
Tegelijkertijd wordt de echtgenote van de notaris, Afina Smit, in het zonnetje gezet in galerie Het
Raadhuis in Eenrum. Gedurende het weekend is er een exclusieve expositie van twee prachtige
portretten van Afina gemaakt door Ekke Kleima in de jaren dertig. Kleima was lid van de
Groninger Kunstkring De Ploeg en bevriend met het echtpaar. In ruil ''voor een doosje sigaren''
maakte hij een ontroerend olieverfschilderij van de jonge vrouw met de poppenkast figuren Jan
Klaassen en Katrijn.
Op 5/6 mei zijn er de bollendagen bij kwekerij De Kleine Plantage in Eenrum. U kunt de uitbundige
bloei van de rhododendrons ook combineren met een bezoek aan de prachtig onderhouden tuin
van Museum Landgoed Verhildersum te Leens, met daarin de unieke beeldencollectie van Eddy Roos.
Het weekend van 12/13 mei heeft als thema Wonen en Leven met Textiel met demonstraties,
workshops, verkoop en speciale rondleidingen.
Arboretum Notoarestoen, Gronings voor notaristuin, is in de maand mei op zijn mooist. Er bloeien
dan honderden rododendrons en zeldzame exoten, die de tuin omtoveren tot een zee van kleuren.
De befaamde Chinese zakdoekenboom bloeit met meer dan honderd wapperende vaantjes. De
notaristuin bevat een internationale plantencollectie met de Japanse tempelboom, Amerikaanse
Sequoia's, wilde rododendrons en nog veel meer. De tuin is het groene levenswerk van notaris
Smit uit Eenrum. 250 informatiebordjes laten de bezoeker met nieuwe ogen kijken naar de
exotische variëteiten. Een klimaatexpositie inspireert tot groene keuzes. Het duurzame tuinhuis is
voorzien van zonnepanelen en een milieuvriendelijk toiletsysteem.

Eenrum ligt midden in het weidse landschap van het Groninger Hoogeland, vijf kilometer van de
waddenkust. Het gezellige wierdendorp kent smalle oude straatjes rondom een romanogotische
kerk waarvan het oudste tufstenen deel uit de twaalfde eeuw stamt. Er staan statige
rentenierswoningen, er is een molen en een keur aan galerieën die kleurrijke verbeeldingen van
het Groninger landschap exposeren.
Kortom, volop inspiratie & genieten dus in en rond de Notoarestoen. De exotentuin is het hele jaar
door dagelijks vrij toegankelijk.Meer informatie www.arboretumeenrum.nl/www.verhildersum.nl
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