
Financieel overzicht 2012 
 
Ook dit jaar stond de Tuin weer voor de uitdaging om, 
naast de gemeentelijke subsidie, op andere manieren 
meer inkomsten te verwerven om alle activiteiten te 
kunnen voortzetten. En dat is ook weer redelijk gelukt. 
Belangrijk daarbij zijn de inkomsten door verhuur van de 
ontmoetingsruimte, het Pompoenenconcert, de 
sprookjestuin en de Kerstmarkt. En uiteraard de 
bijdragen van onze ongeveer 180 ‘Vrienden van de Tuin 
van Kapitein Rommel’ en andere gulle gevers. Verder zijn 
er nog bijdragen binnengekomen door onder andere het 
organiseren van diverse activiteiten, verkoop en 
terrasinkomsten, allemaal mogelijk gemaakt door tal van 
inspanningen van vrijwilligers en een aantal vaste 
medewerkers. 
 

 
 
De uitgaven liepen uiteindelijk redelijk in de pas met de 
inkomsten. 
Voor informatie over het totale financiële plaatje kan 
contact worden opgenomen met de penningmeester, 
Cees van Zelderen. 
 
 
Balans per 31 december 2012 
  

Gebouw en inventaris 15.404 Afschrijvingen 8.947 
Liquide middelen 23.168 Voorzieningen 4.067 
Debiteuren 131 Crediteuren 2.714 
Voorraad 190 Resultaat -/-    74 
  Eigen vermogen 23.239 
 38.893  38.893 

 

Inkomsten en uitgaven 2012 

         
      
 

Vrienden van de Tuin van Kapitein Rommel 
 
Vrienden  
De Tuin van Kapitein Rommel is een prachtige plek met vele mogelijkheden 
voor de Castricumse bevolking. Maar het kost ook veel geld om de tuin en de 
ontmoetingsruimte te onderhouden. De Tuin van Kapitein Rommel kan 
daarbij rekenen op circa 180 “Vrienden” die de tuin structureel ondersteunen. 
 
Vrijwilligers 
In 2012 hebben 40 vrijwilligers zich ingezet voor diverse activiteiten en 
evenementen in de Tuin van Kapitein Rommel. De groenvrijwilligers hielden 
zich bezig met het onderhoud van de tuin. Er waren gastheren en –vrouwen 
voor de bediening op het terras. Onmisbaar waren deze vrijwilligers voor vele 
huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, de inkoop en de voorraad op peil 
houden. Het onderhoud van de ontmoetingsruimte, het archiveren, het 
regelen van de verhuur, het houden van exposities, het begeleiden van de 
basisschoolleerlingen, het jaarlijkse Pompoenenconcert, Sprookjestuin en de 
Kerstmarkt en veel andere activiteiten, dit alles is mogelijk door de grote inzet 
van vrijwilligers. 
De PR-commissie heeft in 2012 veel werk verzet, onder andere door het 
schrijven van persberichten,Tuinberichten en het ontwikkelen van  nieuwe 
flyers. 
 
Samenwerking 
De Tuin van Kapitein Rommel werkt samen met onder andere: 
 Stichting Welzijn Castricum 
 Werkgroep Oud Castricum 
 Landschap Noord-Holland 
 Reakt 
 CALorie 
 Pomologische Vereniging Noord-Holland 
 Groei en Bloei 
 Transition Town  

Algemene gegevens 
 
Openingstijden 
De Tuin is geopend op werkdagen van 9.30 uur tot 16.30 uur en 
is te bereiken over de brug schuin tegenover het station van 
Castricum. 
 

Verhuur 
U kunt de ontmoetingsruimte met daarbij de tuin huren. Het is 
een ideale plek voor het vieren van feestelijke gebeurtenissen. 
Ook voor vergaderingen, cursussen, lezingen en andersoortige 
bijeenkomsten biedt de Tuin een prima gelegenheid. De 
ontmoetingsruimte geeft met zijn glazen gevelwand een prachtig 
zicht op de tuin. Voor het gebouw is een ruim deels overdekt 
terras met tafels, stoelen en parasols, waar u kunt genieten van 
alles wat de tuin te bieden heeft. De ontmoetingsruimte is 
geschikt voor ongeveer 30 personen en is voorzien van een 
compleet ingerichte keuken. Huur is mogelijk in het weekend en 
op werkdagen ‘s avonds. 
 

Ondersteuning 
De Tuin ontvangt jaarlijks een financiële ondersteuning van de 
gemeente Castricum. 
 

Bezoekadres  
Tuin van Kapitein Rommel 2 
1901 DZ Castricum 
Tel: 0251-67 23 56 
Email: info@tuinvankapiteinrommel.nl 
Website: www.tuinvankapiteinrommel.nl 
 
Stichting “De Tuin van Kapitein Rommel” 
Postbus 218, 1900 AE Castricum,  
Email: bestuur@tuinvankapiteinrommel.nl 

  
  

 

 

 
Tuin van Kapitein Rommel 
 
De Stichting Tuin van Kapitein Rommel, opgericht in 1993, biedt 
mensen van alle leeftijden en met zeer diverse achtergronden de 
gelegenheid elkaar te ontmoeten en zich actief in te zetten voor 
het onderhoud en de verfraaiing van de  natuurtuin en 
ontmoetingsplek. Ook bezoekers, die in een ontspannen sfeer met 
een kopje koffie willen genieten van de tuin zijn welkom. Centraal 
in de tuin ligt de vijver met daaromheen verschillende natuurlijke 
milieus. Een fraaie ontmoetingsruimte, een plantenkas en een 
werkschuur completeren het geheel. 
 
Regelmatig worden culturele en recreatieve evenementen voor 
kleine of grote groepen georganiseerd, exposeren 
amateurkunstenaars hun werk of zijn er speciale educatieve 
projecten voor schoolkinderen. 
Mensen met beperkingen, ongeacht van wat voor aard, behoren 
nadrukkelijk tot de doelgroep. 
 
Zo goed als alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. 
Sommigen hebben een vaste taak binnen het geheel, zoals 
onderhoud van een deel van de tuin of een functie als gastvrouw/-
heer op het terras, anderen zijn op afroep beschikbaar voor 
bepaalde werkzaamheden. Buiten de openingsuren is de Tuin te 
huur voor kleine bijeenkomsten. 
Zowel de aantrekkelijke locatie als de vele mogelijkheden voor  
allerlei contacten geven de Tuin een unieke sociaal-culturele 
ontmoetingsfunctie in Castricum. 
 

 
Voorwoord 
 
2012 was voor de Tuin van Kapitein Rommel een jaar van veel 
activiteit en hard werken. De club vrijwilligers verzette weer bergen 
(soms letterlijk als er grondwerk gedaan moest worden), de 
bezoekers kwamen zodra de zon schijnt en alles wat bloeit maakt het 
aantrekkelijk om steeds weer terug te komen, er is altijd iets nieuws 
te zien! 
De samenwerking met andere organisaties en mensen groeit en dat 
geeft ruimere mogelijkheden. Bij de Groenbeurs is het Groei en 
Bloei, bij lezingen is het Landschap Noord-Holland, bij Uit de Kunst 
toneelgroep Expressie, op de Kerstmarkt zorgen tal van 
muziekgroepjes voor stemmige muziek, Anja Jonker is de inspiratie 
achter de Sprookjestuin, er is een wachtlijst voor kunstenaars zodat 
er iedere twee maanden een nieuwe expositie te zien is, met 
CALorie maken we een plan voor het gebruik van zonne-energie, de 
Bakkerij doet mee met het Pompoenenconcert en zo zijn er nog vele 
anderen. 
Het gemeentebestuur ziet dat de Tuin een unieke ontmoetingsplaats 
is in het sociale netwerk van Castricum waar voor mensen die 
gezelligheid en bezigheid zoeken altijd een plaatsje is. Toegankelijk, 
informeel en uitnodigend: dat wil de Tuin uitstralen en daar zetten 
alle medewerkers zich dagelijks voor in. We zien u graag komen!     
    
 

Corrie Hermann 
voorzitter 



 
 
 

 
   NATUURTUIN                                                                                                                                                                                        ONTMOETINGSPLEK 

    
Natuurtuin met bloemenborders, stinzenbosje, vijver en kruidentuin. 
Het onderhoud en beheer van de tuin door alle seizoenen heen is intensief. Wortelonkruiden zoals zevenblad, Japans knoopkruid en berenklauw 
moeten bestreden worden. De verschillende natuurlijke milieus zoals schraal nat hooiland en bloemrijk grasland worden met hun eigen begroeiing in 
stand gehouden. De bomenploeg van de gemeente heeft de treurwilg gesnoeid. Bij het tuinhuisje is een rozenborder aangelegd. De kruidentuin met 
ruim 35 verschillende kruiden blijft een publieks - en insectentrekker. 

Terras en ontmoetingsruimte. 
Het terras heeft dankzij het  Oranje Fonds nieuw meubilair. Het terras aan de vijver blijft een uniek plekje in de kern van 
Castricum. Hier ontmoet men elkaar in de zon. De ontmoetingsruimte biedt onderdak bij slecht weer of in de winter. 
Vrijwilligers schenken kruidenthee uit eigen tuin of een ander drankje. Culturele en maatschappelijke groeperingen en 
particulieren huren het geheel buiten de openingstijden. De Tuin is dit jaar opgenomen in het netwerk van rustpunten. 
 

   CULTUUR                                                                                                                                                                        VRIJWILLIGERS     SOCIALE DOELSTELLING 

    
Exposities, Pompoenenconcert, koorrepetities, Kerstmarkt, lezingen en nog veel meer. 
Iedere twee maanden is er een nieuwe expositie van amateurkunstenaar uit de regio. Actiekoor de “Straatklinker” repeteert regelmatig, andere muziekensembles zoals 
kinderkoor Wereldwijs en Emergo treden op bij feestelijke gelegenheden. Na de zomervakantie ontmoet heel Castricum elkaar bij het jaarlijkse Pompoenenconcert in de 
verlichte tuin, dit jaar met een optreden van Unicorn  van de “Bakkerij”. Een lezing van Ernst Mooij trok veel publiek. In samenwerking met de Stichting Welzijn Castricum zijn er 
op dinsdagmorgen verschillende cursusactiviteiten voor ouderen. En de traditioneel  ideële Kerstmarkt als afsluiting van het jaar was dit keer weer een groot succes door de vele 
kraampjes, activiteiten en bezoekers. Het Auticafé Castricum organiseerde in de Tuin een picknick voor ouders met hun kinderen. 

Welkom. 
Iedereen is welkom in de Tuin als bezoeker of vrijwilliger. Mensen met een beperking bieden wij 
gastvrijheid en de mogelijkheid om naar eigen kunnen mee te doen. Vrijwilligers  worden zoveel 
mogelijk betrokken bij de gang van zaken, er zijn ook regelmatig mogelijkheden voor onderling 
contact en er is ons jaarlijkse vrijwilligersuitje. Leerlingen van het Jac. P. Thijsse college hielden 
hun maatschappelijke stage in de Tuin. 
 

   EDUCATIE                                                                                                                                                 TUINHUIS                           SPROOKJESTUIN 

    
Diverse activiteiten voor schoolkinderen en volwassenen. 
In april wordt aan ruim 300 basisschoolleerlingen van groep 6 en 7 een ontdekkingstocht aangeboden. Zij zien dan wat er 
zoal groeit en bloeit. Dit jaar was er veel aandacht voor bijen in het kader van Jaar van de Bij. Vrijwilligers bouwden een 
insectenhotel. In mei is een Groenbeurs gehouden waar planten uit eigen kweek gekocht en stekken geruild konden 
worden. Het verbeteren van plantenverkoop uit eigen kweek is een stimulans voor de Tuin. 

Tuinhuis en sprookjestuin 

Tijdens de zomervakantie hebben ruim 500 kinderen en hun begeleiders genoten van de sprookjestocht door de tuin. Anja Jonker maakte fantasievolle 
sprookjesfiguren. Ook de nieuwe informatiebordjes met tekeningen en informatie over de verschillende milieus in de tuin zijn van haar hand. De 
tentoonstelling van Werkgroep Oud Castricum had veel belangstelling van bezoekers. Ook kon men op aanvraag genieten van een High Tea in het 
Tuinhuis. 


