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Inleiding

Het gaat goed met stichting Domies Toen. Dat is dankzij het werk van vele 
enthousiaste vrijwilligers en bestuursleden. Het is veel, zo niet alles waard, om dit in 
de toekomst zo te houden en zo mogelijk nog te verbeteren. Het jaarverslag van 
Domies Toen 2021 geeft een inzicht in wat er gedaan is.

Ondanks dat het wederom een coronajaar was, kunnen we terugblikken op een 
prachtig tuinjaar. De tuin ziet er fantastisch uit en oogst veel lof.
Jan Jaap Boehlé, onze tuinbeheerder, en zijn vrijwilligers hebben heel hard gewerkt 
in de tuin. Veel dank daarvoor.
In 2021 is een begin gemaakt met de erkenning van de collectie stinzenplanten als 
nationale collectie. Het betrof veel administratief werk. We verklappen het alvast 
maar: In 2022 werd het predicaat toegekend.
Ook werd er wederom veel tijd besteed aan de registratie erkend museum. De eisten
daarvoor zijn voor een zo kleine organisatie onevenredig hoog. Maar ook dat 
verklappen we alvast, ook die registratie is verlengd.

De registratie en de herijking van de Nederlandse Vereniging van Botanische tuinen 
betekent dat Domies Toen haar zaken gewoon goed voor elkaar heeft. Immers bij de
museumerkenning worden dezelfde eisen gesteld aan het bestuur, bedrijfsvoering, 
vrijwilligers en beleid als die van bijvoorbeeld het Rijksmuseum. Domies Toen is hier 
trots op!

Ontwikkelingen in de tuin
Er is een voortgang gemaakt met het al veel eerder gestarte project biotoopschalen.
Er zijn nieuwe schalen aangeschaft en er is een veenput gebouwd.
Hierin komen de diverse biotopen die in het noorden voorkomen, maar niet in 
Domies Toen kunnen groeien, de grondsoort is daarvoor niet geschikt. 
Die biotoopschalen vormden in 2021 al een prachtig geheel, en dat terwijl ze nog 
lang niet allemaal ingeplant zijn. Sommige schalen moesten nu eenmaal wachten op 
het goede moment van aanplanten. Maar de tuin is in dat deel veel mooier 
geworden. In 2022 zal het project afgerond worden.
Ook is er een begin gemaakt met een verbinding van de border langs het bloeiend 
hooiland met die naar Domies Toenhoes. Daarmee is ook weer een rommelig deel 
opgeruimd en vormt het nu veel meer een geheel.
Domies Toen was deelnemer aan het monitoringproject stinzenplanten.

Activiteiten

Muziek in Domies Toen
Domies Toen biedt een podium voor (amateur)musici.
Met de beperkende maatregelen rond corona kon er toch al snel veilig Muziek 
in Toen georganiseerd worden.
De bezoekers waren enthousiast. Als laatste klapstuk hadden we de 
Midsummernightsdream van Mendelsohn, uitgevoerd door LUDWIG, als slot 
van hun landelijk toernee tuinkoepelconcerten.
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Jammergenoeg was het te koud om in de tuin te spelen, maar gelukkig 
konden we uitwijken naar de kerk. LUDWIG was heel blij met de alternatieve 
koepel in het koor van de kerk.

Rondwandelingen
In de loop van de zomer konden we gelukkig weer starten met 
themarondwandelingen door de tuin. Het betrof rondwandelingen langs 
heemplanten, kruiden, bijbelse planten.

Oktober/Kindermaand
In oktober deed Domies Toen weer mee met Oktober/Kindermaand. Voor de 
kleintjes een altijd weer succesvolle kaboutertocht. De groteren konden 
meedoen aan een biodiversiteittocht. 

Bezoekers
Domies Toen was in het tweede coronajaar wederom het enige geregistreerd 
museum dat het hele jaar open was.
We zijn niet ontevreden over het aantal betalende bezoekers. Onze administratie in 
deze is aanzienlijk verbeterd nu de bezoekers met een QR-code kunnen betalen, 
maar ook contant in een veilige box. Als de theeschenkerij geopend was, konden 
bezoekers daar ook pinnen. Toch blijft het verbazingwekkend dat er mensen zijn die 
niet betalen, zeggen dat ze niet gezien hebben dat er betaald moet worden, ondanks
ons duidelijke bord met huisregels en verwijzing naar de betaalbox.
Ter verbetering van de betaling van het toegangsgeld is er een hekje geplaatst met 
een bordje 'toegang € 3.--'. We hebben in ieder geval zo'n duizend betalende 
bezoekers gehad. En dan hebben we het nog niet over onze vrienden die 
ongetwijfeld ook de tuin hebben bezocht.

PR
De website is verder verbeterd. De beschrijvingen van de tuin zijn geactualiseerd en 
bij ieder onderdeel van de tuin staat nu een fotoreportage. Ook staat op de 
homepage steeds een blokje actueel, met ook weer een link naar foto’s. Dank aan 
Jan Dresmé, die dit allemaal technisch op de site heeft gezet. 
De folders zijn vernieuwd, en in lijn gebracht met de nieuwe informatieborden.
In 2021 is het nieuwe boekje 'heemplanten ontdekken in domies toen' uitgebracht en 
aangeboden aan wethouder de Vries.

Vrijwilligers
Naast de tuinbeheerder werken er gemiddeld zo'n 5 vrijwilligers in de tuin. Het is een 
enthousiaste groep mensen. Het baart wel zorgen dat ze ouder worden. We hebben 
van één vrijwilliger wegens gezondheidsredenen afscheid moeten nemen. Ook zijn 
er een paar mensen die altijd bereid zijn tot hand- en spandiensten. En niet te 
vergeten, de vlinderpoppenkast die trouw door een vrijwilliger verzorgd werd. Naast 
tuinvrijwilligers werkten 3 vrijwilligers aan de vormgeving van de publicaties van 
Domies Toen. Eén vrijwilliger maakte samen met de tuinbeheerder de Nieuwsbrief 
van Domies Toen. De belasting is groot. 
We willen nog het aantal vrijwilligers wel uitbreiden. We zijn ook op zoek naar 
vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij educatie, bij activiteiten en bij p.r. Maar dit is
steeds meer een knelpunt van alle vrijwilligersorganisaties.
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Samenwerking met andere organisaties
Onder het motto “samen staan we sterker” is in 2018 door het toenmalig bestuur van 
Domies Toen het initiatief genomen om te komen tot intensievere samenwerking met
de organisaties om ons heen: uiteraard de theeschenkerij, de camping Boet’n Toen, 
de Plaatselijke Commissie van de Petruskerk en het vrijwilligersbestuur van het 
Groninger Landschap.
Deze samenwerking kreeg in 2019, onder de naam ‘Hart van Pieterburen’ meer 
vorm.
In 2021 hebben we daar, tot onze spijt, wederom weinig vorm aan kunnen geven. 
Weer... corona zat ons in de weg.

Vooruitblik
In 2022 bestaat de tuin 60 jaar. In de zomer van 1962 werd die officieel in gebruik 
genomen, na meer dan een jaar hard werken in een verwaarloosde tuin. De 
Grunneger Daansers wijdden de tuin is. Die kunnen we niet meer uitnodigen, maar 
we gaan er wel een feestelijk jaar van maken.
Heel bijzonder, de ontwikkeling van de tuin van pastorietuin naar botanische tuin en 
museum, dat moet gevierd worden!

Bestuur
In 2019 moesten we op zoek naar een nieuw bestuur. Jan van Duinen bood zich 
aan, met zijn netwerk en ervaring in fondswerving. Jammergenoeg moet hij om 
gezondheidsredenen in 2021 aftreden. Wel gaan we door met zijn ideeën om geld te 
regenereren.
Maarten Bohlmeijer hielp ons door het penningmeesterschap op zich te nemen. Dat 
bleek, naast zijn eigen bedrijf, toch te veel werk. De financiën zijn in 2021 
overgedragen aan Kantoor Vreugdenhil in Uithuizermeeden. Maarten blijft gelukkig 
wel aan het werk voor de tuin, als ondersteuning bij de technische klussen. We zijn 
erg blij dat Maarten ons in 2019 geholpen heeft met de voortgang en danken hem 
voor het vele werk.

Het bestuur bestond uit: 
Annette Broekhuizen, voorzitter
Jan Willem Zwart, secretaris en botanische zaken
Maarten Bohlmeijer, penningmeester
Gerrie Jonker, culturele zaken
Wiebo Froentjes, contact Pieterburen ivm dorpsvisie

Heilien Tonckens is adviseur van Domies Toen

Het bestuur is nog steeds op zoek naar aanvulling, want dit zijn te veel taken voor te 
weinig mensen.

Terugkijkend op 2021 kunnen we stellen dat het door corona wederom een roerig 
jaar was, maar met ondanks alles een mooi resultaat.
Immers, Domies Toen was het enige geregistreerde museum dat het hele coronajaar
open was, want de tuin kan niet op slot.
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Bij de overgang van 2021 naar 2022 is vooral gekeken naar continuïteit van het 
onderhoud en duurzame bedrijfvoering. Continuïteit is ook van belang in het 
vrijwilligersbestand en bestuur. De kwetsbaarheid speelt bij vele 
vrijwilligersorganisaties en hier hopen we dan ook in breder verband in de gemeente 
in te gaan samenwerken.
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