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door Jan Jaap Boehlé

langs

Vroedmeesterpadden maken plaats

Sneeuwklokjes

voor vlinders

Van al onze stinzenplanten
zijn de sneeuwklokjes toch
altijd weer een van de eerste lentebodes, alleen de
winterakonieten zijn vroeger. Alhoewel, 11 december
stond er al een groot
sneeuwklokje te bloeien en
dat deed hij in de derde
week van januari nog
steeds.

Voor wie het nog niet is opgevallen, de vroedmeesterpaddentuin is er niet meer. De
padden waren uitgezwermd of
uitgestorven, de begroeiing uit
de hand gelopen en het geheel
had zijn tijd gehad.
November 2016 zijn we begonnen met de aanleg van een
nieuw project, de vlindertuin.
Momenteel wordt de laatste
hand gelegd aan het grondwerk. De verwachting is dat
we in februari, ijs en weder
dienende, beginnen met de
aanleg van de vijver, het in-

sectenhotel en de beplanting.
Zonder insecten, hoe vervelend
we soms ook vinden, geen
leven. Dat insecten ook uiterst
boeiend, kleurrijk, vormenrijk
en ingenieus kunnen zijn hopen we in dit deel van de tuin
aanschouwelijk te maken. We
denken dat we met dit nieuwe
deel de tuin compleet maken
en dat het ook een interessante toevoeging is voor het educatieve doel dat we met de tuin
nastreven. Op de foto`s een
impressie van de huidige situatie en van de toekomst.

Stinzenplanten
Er zijn dit voorjaar drie
rondwandelingen met als
thema `stinzenplanten`
-18 februari
-18 maart
-15 april
Start 14.00, theeschenkerij
open van 13.00-17.00
Uw gids: Jan Jaap Boehlé
Aanmelden kan via
info@domiestoen.nl.
Kosten: donateurs €2,50.
Anderen €5,50.

Gewoon, Gevuld, Groot
We hebben twee soorten
sneeuwklokjes in de tuin.
Het gewoon sneeuwklokje
de Galanthus nivalis en de
gevuldbloemige vorm daarvan – Galanthus nivalis
`Plenus`, en daarnaast nog
de Galanthus elwesii het
groot sneeuwklokje. Het
groot sneeuwklokje is in
alles groter dan het gewone
sneeuwklokje maar het
meest opvallend zijn de veel
bredere bladeren. Ik denk
dat er van de G. elwesii nog
een variant of cultuurvariëteit in de tuin staat maar
dat moet ik nog uitzoeken.

Stinzenkaart
U kunt ook gebruik maken
van onze nieuwe rondwandelingkaart waarop u een
plattegrond vindt met
daarop de plaats waar u de
stinzenplanten kunt vinden.

Stinzenboekje
Ook zal met ingang van
het nieuwe seizoen de stinzenplantengids van Domies
Toen in de theeschenkerij
te koop zijn.

Galanthus elwesii, groot sneeuwklokje

Pagina 2

Fe b r uar i 2018

Afscheid van Thea Brouwer
In de loop van 2017 zag
onze voorzitter Thea Brouwer zich genoodzaakt om
terug te treden in verband
met gezondheidsproblemen.
Ze zat op dat moment twee
jaar in het bestuur.
“Toch is er in die twee jaar
veel gebeurd”, zegt zij in
een terugblik. “Met het (te
kleine) bestuur hebben we
meer structuur in de organisatie weten te krijgen en een
steviger fundament gebouwd. Het aantal vrijwilligers was en bleef te laag,
maar we zijn erin geslaagd
om de cirkel van adviseurs
en ondersteuners om ons
heen te vergroten, zodat
belangrijke taken toch kon-

den worden uitgevoerd.
Want al zijn we de kleinste
botanische tuin van het land,
het is toch een complex geheel. Naast het onderhoud
van de tuin is er immers een
theeschenkerij die gerund
moet worden. Daarnaast
hebben wij als stichting belangrijke educatieve taken
die aandacht vroegen en
kregen.”
Een heel concrete verdienste
van Thea was de realisatie
van het bebordingsplan waar
zij zich enorm voor heeft
ingezet. Niemand kan meer
door Pieterburen rijden zonder te weten waar Domies
Toen is! (WB)

weer rechtop geholpen werd.
Hij onderging dit alles met
een lach en zijn flinkheid en
doorzettingsvermogen waren
bewondering waardig.

Theo hield zich voornamelijk
bezig met het onderhoud van
de schelpenpaden en hij zal
in zijn tijd de tuin wel diverse
malen rondgekropen zijn. De
laatste jaren had hij last van
zijn evenwichtsorgaan en
hierdoor lag hij van tijd tot
tijd als een schildpad op zijn
rug te wachten totdat hij

Heeft u een smartphone
met Android? Dan kunt u
hier de stinzenflora-app
downloaden.
Deze app geeft een compleet overzicht van de Nederlandse stinzenplanten.
Alle Nederlandse stinzenplanten en begeleiders zijn
beschreven, met land van
herkomst en bijzonderheden.

De borden hebben we kunnen
aanschaffen dankzij de steun
van Loket Leefbaarheid, Coöperatiefonds Rabobank, Gemeente de
Marne en de Plaatselijke Commissie SOGK.

Theo is niet meer
Theo van der Wijst was een
fijne vrijwilliger die veel plezier uit Domies Toen gehaald
heeft. Ondanks zijn ziekte
ging hij gewoon door, hij
wou doorgaan en er bij zijn.
Hij was er altijd, had mooie
verhalen tijdens de koffie
over zijn fietstochten.

Stinzenflora app

Ik weet nog goed dat aan
het eind van het laatste seizoen dat hij meeliep hij er
vol van overtuigd was dat hij
terugkwam. Maar helaas de
ziekte liet dit niet toe. Wel
kwam hij met zekere regelmaat naar Domies Toen met
Annie of met zijn begeleider,
voor op de bakfiets, goedgemutst als altijd. Het is fijn
dat onze tuin van zo`n betekenis voor hem was. Half
november was het plots
voorbij. Voor op de bakfiets,
gereden door Annie, naar
zijn laatste rustplaats in
Vierhuizen. Het was indrukwekkend. Theo we missen
je. (JJB)

Boerenkrokus, lenteklokje
en daslook zijn met de app
makkelijk te herkennen
door te zoeken op bloemkleur en vorm of voor de
floristen op familie. Speciaal vanwege de bijzondere
band met Fryslân zijn de
Friese stinzenplanten ook
in het Frysk beschreven.
Daarnaast zijn er overzichten van de stinzenflora van
de Vechtstreek en Friesland. Ook is het via de app
eenvoudig soorten die op
elkaar lijken te onderscheiden.
Bron:
www.tijdschriftdetuin.nl

NL Doet

Op vrijdag 10 maart gaan we met een aantal vrijwilligers
de schelpenpaden in onze tuin aanvullen zodat die er weer
netjes bij liggen als ons seizoen begint en we maken een
begin met onze nieuwe vlinder-en insectentuin.
Alle hulp is welkom! Wij zoeken ongeveer 5 a 6 mensen
voor 10 maart van 09.00 en 15.00 uur, maar korter mag
ook.
U hoeft niets mee te nemen, behalve een flinke dosis enthousiasme. Wij zorgen voor de spullen en – niet onbelangrijk! – voor de inwendige mens.
Aanmelden via info@domiestoen.nl

Lenteklokjes in Domies Toen

