
Garnwerders nemen
beheer Domies Toen over
PIETERBUREN/WETSINGE - De toekomst van de thee-
schenkerij bij de botanische tuin Domies Toen in Pieter-
buren is veiliggesteld. Deze voorziening draaide op de in-
zet van vrijwilligers en dat bleek te kwetsbaar. De thee-
schenkerij wordt daarom per 1 april overgedragen aan
Nicolaas en Inez Geenen uit Klein Garnwerd, het gast-
vrije beheerdersechtpaar van de kerk in Klein Wetsinge. 

Domies Toen is in 1962 gesticht,
dankzij de inspanningen van Tine
Clevering-Meijer die zich ook al
sterk maakte voor het herstel van
de borgtuin van Verhildersum in
Leens. In Pieterburen voorkwam
ze dat er na de sloop van de pasto-
rie bij de Petruskerk bungalows op
het kerterrein zouden worden ge-
bouwd. De tuin staat tegenwoordig
bekend om zijn collectie vroeg-
bloeiende stinzenplanten en heeft
daardoor zelfs de officiële mu -
seumstatus. Naast Domies Toen is
de theeschenkerij te vinden, ge-
vestigd in een gebouwtje uit 1888
waarin vroeger godsdienstonder-
wijs werd gegeven. 
De theeschenkerij werd tot nu toe
geëxploiteerd door de Stichting
Domies Toen en dreef op vrijwilli-
gers. Het bleek steeds moeilijker
om mensen te vinden die dit type

structurele verplichtingen aan wil
gaan. Op de lange duur zou dit
geen haalbare kaart zijn. ,,Het is
natuurlijk ook echt een vak", zegt
Nicolaas Gee nen, die via de Stich-
ting Oude Groninger Kerken in
contact kwam met Domies Toen.
Want op het moment dat bij de
stichting steeds meer vraagtekens
werden geplaatst bij het perspec-
tief bij de theeschenkerij, werd
een beroep gedaan om de kerken-
club met de vraag of zij een ge-
schikte commerciële partij konden
vinden voor de exploitatie van de
theeschenkerij.  De stichting moet
nu namelijk teveel ballen in de
lucht houden en kan, na het afsto-
ten van de theeschenkerij, de fo-
cus volledig richten op een verant-
woord en creatief beheer van de
tuin. Dat de Stichting Oude Gro-
ninger Kerken uitkwam bij Nico-

laas en Inez Geenen is niet zo
vreemd. Deze stichting gaf de op-
dracht van de verbouw van de
Wetsinger kerk, waar het echtpaar
Geenen nu de scepter zwaait. ,,De
lijntjes zijn dus kort”, erkent Ge-
enen. En wat hij en zijn vrouw in
het voormalige godshuis van Klein
Wetsinge hebben klaargespeeld en
de wijze waarop het kerkje nu op
de kaart staat, heeft bewondering
geoogst. Dat gaf de kerkenclub en
de Stichting Domies Toen het ver-
trouwen dat zij ook in staat zijn om
van de theeschenkerij in Pieterbu-
ren iets moois te maken. Nicolaas
en Inez Geenen besloten de hand-
schoen op te pakken. ,,De pioniers-
tijd in Wetsinge zit er wel op. We
zijn hier nu drie jaar bezig en we
merken dat het staat. Dat geeft
ook ruimte voor een nieuwe uitda-
ging. We waren er niet actief naar
op zoek, maar de theeschenkerij
kwam op ons pad en lijkt ons een
mooie uitdaging”, zegt Nicolaas
Geenen. 

Biologisch ijs
In de kerk van Klein Wetsinge
worden onder andere lezingen,
concerten en exposities georgani-
seerd. Dat willen de twee ook in

Pieterburen gaan oppakken. ,,In
de theeschenkerij is ruimte voor
maximaal ongeveer veertig bezoe-
kers. Maar dat leent zich uitste-
kend voor bijvoorbeeld huiska-
merconcerten of om iets met poë-
zie en literatuur te doen”, zeg Ni-
colaas  Geenen, die deze plannen
nog wel moet uitwerken. Wat hij
zeker wel van plan is, is om in de
theeschenkerij biologisch ijs te
gaan verkopen. ,,We gaan inder-
daad ijs verkopen, zelfgemaakt ijs.
In Limburg hebben we dat ook al-
tijd gedaan. Daar hadden we een
knoepert van een ijsmachine
staan. Die hadden we nu goed kun-
nen gebruiken”, lacht Geenen. 
Op 1 april wordt het beheer van de
theeschenkerij overgedragen. Het
is de bedoeling dat deze voorzie-
ning dan dagelijks geopend zal
zijn. ,,In de winter mogelijk een
paar keer per week in plaats van
dagelijks, maar dat moeten we
even bekijken”, zegt Geenen. 

Nicolaas en Inez Geenen hebben
er zin in om hun vleugels uit te
slaan en ook van de theeschenke-
rij een succes te maken. Uiteraard
blijven beiden ook actief in het
kerkje van Klein Wetsinge. 

Nicolaas en Inzet Geenen gaan na van het kerkje van Klein
Wetsinge een succes te hebben gemaakt, nu de theeschenkerij bij
Domies Toen nieuw leven inblazen. 


