
U bent donateur, waarvoor 

dank, maar het woord “vriend” 

geeft meer aan hoe we u wil-

len zien, dus  

 

Beste Vrienden, 

De afgelopen paar jaar waren 

voor Domies Toen niet gemak-

kelijk. We kwamen in zwaar 

weer door terugloop van het 

aantal vrijwilligers en een 

daarmee gepaard gaande in-

komensdaling. Sedert 2017 is 

intensief gezocht naar een 

structureel steviger financiële 

basis voor Domies Toen. Kort-

om, naar perspectief voor de 

toekomst. Na een intensieve 

overlegronde langs vele moge-

lijke geldschieters biedt de 

gemeente Het Hogeland Do-

mies Toen nu uiteindelijk de 

helpende hand. Het reeds be-

staande subsidiebedrag wordt 

voor een periode van 2 jaar 

(2020/2021) meer dan ver-

dubbeld. In 2022 wordt deze 

helpende hand teruggetrokken 
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werden verblijd door een 

groot bedrag uit verkopen/

activiteiten van deelnemers. 

En door een overrompelende 

wervingsactie zijn er liefst 

140 nieuwe vrienden bijge-

komen! En de teller loopt 

nog steeds. Er zijn nu totaal 

360 vrienden ingeschreven 

en verwacht wordt dat na de 

komende actiedag het aantal 

van 400 wordt bereikt. Wat 

een resultaat! Dank, heel 

veel dank aan allen die hier-

aan een bijdrage hebben 

geleverd. 

Elke vriend is ons dierbaar. 

De fase waarin Domies Toen 

verkeert maakt ook dat het 

getal, dus het aantal vrien-

den nadrukkelijk meetelt om 

de toekomst van de botani-

sche tuin veilig te stellen. 

Het bestuur van Domies 

Toen roept u op om mee te 

helpen onze vriendenkring 

nog breder te maken. Vrien-

den, werf vrienden! 

en moet Domies Toen het 

weer met een veel lager be-

drag zien te redden. 

Ondanks die onzekerheid 

neemt het bestuur van Do-

mies Toen de handschoen op 

en gaat de uitdaging aan. 

Nieuw elan gaat ervoor zorgen 

dat de tuin kan voortbestaan 

en er zelfs in 2022 zó goed 

voorstaat dat geen subsidie-

gever er nog omheen kan. We 

vragen daarvoor ieders mede-

werking, want alleen samen 

kunnen we dat voor elkaar 

krijgen! 

Domies Toen wordt geholpen 

door een aantal mensen die in 

actie zijn gekomen om het 

belang van de tuin nog eens 

duidelijk over het voetlicht te 

brengen. Een eerste actiedag 

(9 augustus) is achter de rug 

en een tweede (6 oktober) 

staat op de rol. Het resultaat 

van de eerste dag, zowel fi-

nancieel als qua publiciteit, is 

boven alle verwachting. We 

 

 

 

 

 

Rotary Assen actief 

voor Domies Toen 

 

Domies Toen werd in sep-

tember verrast met een 

bijdrage in natura door 

Rotary Assen. Leden van 

deze club gingen een mid-

dag voor ons aan het 

werk. 

Na een rondleiding door 

de tuin staken ze de han-

den vol enthousiasme uit 

de mouwen. Ze hebben 

paden en sloten ge-

schoond, heggen geknipt, 

zevenblad gewied, afval 

verzameld, zelfs het hard-

stenen stoepje hebben ze 

schoon geschrobd. Aan 

het eind van de middag 

zag het terrein rond de 

theeschenkerij er pico 

bello uit. 

 

Niet alleen onze gasten 

hadden een gezellige mid-

dag, ook de vrijwilligers 

die hen ontvingen kijken 

terug op een zeer ge-

slaagde activiteit.  

We zijn heel blij met deze 

actie van Rotary Assen. 

Bedankt! 

Nijs oet Toen 

Het was een spannende zomer met veel druk-

te om de toekomst van de tuin. Maar het werk 

ging gewoon door. Ondanks de droogte heeft 

de tuin het goed gehouden, al bloeiden be-

paalde planten door het gekke weer sneller uit 

dan gewoonlijk.  

 

Momenteel staan de herfstbloeiers er redelijk 

bij en sommige moeten nog gaan bloeien. De 

goudes doet momenteel haar naam eer aan.   

Het was geen rijk vlinderjaar maar de meeste 

trouwe gasten waren toch weer aanwezig. 

Apart was dat de gele vlinderstruik die eigen-

lijk weinig vlinders trekt dat dit jaar wel deed: 

atalanta, kleine vos en dagpauwoog ze zaten 

er. 

We kregen dit jaar het zaad van de pronkerw-

ten laat aan, dus laat gezaaid. Hierdoor zijn 

de planten pas laat in bloei gekomen. Ik hoop 

dat ze hun fraaie bloemen met heerlijke geur 

nog volop op de Feestklokdag aan u kunnen 

tonen. 

Jan Jaap Boehlé 
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6 Oktober luidt de Feestklok. 

We vieren dat we weer twee 

jaar vooruit kunnen en we 

hopen het aantal van 400 

vrienden te bereiken. Het 

wordt een dag vol evene-

menten.  

 

Om 11 uur luidt de feestklok. 

Muziekvereniging Orpheus 

uit Eenrum speelt vervolgens 

in de kerk een feestklokcon-

cert. Er zijn rondwandelingen 

door de tuin, onder andere 

met Jan Jaap Boehlé, de 

tuinbeheerder van Domies 

Toen. Bij slecht weer wijkt 

hij uit naar Bezoekerscen-

trum Waddenkust waar hij 

een lezing houdt met foto's 

over Domies Toen. Moniek 

Bollen speelt op haar accor-

deon, Margreet Franssen 

speelt op de fluit uit Jacob 

van Eijks 'Der fluyten lusthof’ 

en wellicht komen er nog 

meer mensen muziek ma-

ken.  

 

De Theeschenkerij serveert 

Herfsthappen. De dag wordt 

om 4 uur afgesloten met soep 

en een glas wijn in de Thee-

schenkerij. 

 

De Pieterbuurster kerk en het 

bezoekerscentrum Wadden-

kust ondersteunen de actie-

dag.  

Volg de agenda op de site 

van Domies Toen voor een 

actueel overzicht van het 

programma van die dag.  

Op Facebook en Twitter vindt 

u het laatste nieuws over 

Domies Toen.  

Op vrijdag 9 augustus werd de 

noodklok voor Domies Toen 

geluid. Domies Toen mag niet 

verdwijnen, vond een groep 

vrienden, het Noodklokcomité 

was geboren en kwam meteen 

in actie.  

Het Noodklokcomité had sa-

men met de vrijwilligers in 3 

weken tijd een programma in 

elkaar gedraaid dat klonk als 

een klok om mensen te ver-

lokken naar de tuin te komen 

en om vriend te worden.  

Want, hoe meer vrienden, hoe 

groter het draagvlak van de 

tuin is. En dat is weer belang-

rijk bij de onderhandelingen 

over het voortbestaan van de 

tuin. 

Die opzet is heel goed gelukt. 

Er zijn in 3 weken tijd 115 

nieuwe vrienden bijgekomen, 

en er komen er nog steeds bij. 

De tuin had na de noodklokac-

tie 331 vrienden! 

Tijdens de Noodklokdag luidde 

elk uur de klok van de kerk 

van Pieterburen. Er was een 

kleine markt met planten, 

zaden, boeken, keramiek, 

heerlijke sapjes, siropen, 

speltproducten, mosterd, zalf-

jes, allerhande leuke spullen 

en, nieuw, Domies Toenthee 

en prachtige ansichtkaarten. 

Er waren rondwandelingen, 

een lezing over spinnenseks, 

er werd getekend, er werden 

verhalen verteld, er was een 

heerlijke bloemenlunch, het 

orgel in de kerk werd bespeeld 

en na het optreden van Kont-

rabande werd bekend dat de 

100 nieuwe vrienden gehaald 

waren! 

Iedereen, ook de kerk, werkte 

belangeloos mee. Met alle 

activiteiten van die dag is in 

totaal bijna €1.000.— aan 

geld binnengekomen.  

Ondanks dat het weer niet 

meewerkte, was het een heel 

feestelijke dag.  

De actie om nieuwe vrienden 

te krijgen gaat nog steeds 

door. Vriend nr 400 krijgt kof-

fie of thee met taart in de 

theeschenkerij. Nr 500 naar 

keuze een bloemenlunch of 

een high tea voor twee perso-

nen. Want Domies Toen is er 

nog niet, er is nog steeds 

steun nodig! 

 

  

Werf een vriend 

Als vriend van Domies 

Toen kunt u ons helpen 

door mensen in uw om-

geving enthousiast te 

maken om ook vriend te 

worden. 

 

Ook kunt u het affiche 

voor de Feestklokdag van 

6 oktober downloaden, 

uitprinten en voor het 

raam hangen, zodat deze 

dag breed bekend wordt. 

Domies Toen is u zeer 

erkentelijk voor uw steun 

en inzet.  

https://domiestoen.nl/agenda
https://www.facebook.com/domiestoen/?ref=bookmarks
mailto:@noodklokdomies1
https://domiestoen.nl/steun-domies-toen/
https://domiestoen.nl/steun-domies-toen/

