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Tuinbericht  
        

 
 

 

Groen is gras, groen is gras  

onder mijne voeten…….  

 
Ja, het is voorjaar en dus kleurt het gras in onze Tuin van Kapitein 
Rommel weer fris groen, heerlijk om te zien! Maar krijgt onze samenleving 

in Nederland ook zo’n fris groene kleur?  
 
Nu ik dit schrijf is net bekend dat vier politieke partijen samen gaan praten 

om te zien of ze een kabinet kunnen vormen waarin zowel de groene 
plannen van GroenLinks en D66 als de wensen van VVD en CDA tot hun 
recht komen. De VVD houdt van auto’s en asfalt, het CDA is de steun en 

toeverlaat van de boeren en om dat kwartet op één lijn te krijgen zal niet 
meevallen.  
 

Als het Tuinbericht op de mat valt weten we meer over de politieke 
ontwikkelingen maar of het nu gaat lukken of niet, het is heel belangrijk 
dat burgers overal in het land duidelijk maken hoe belangrijk of ze het 

vinden dat Nederland vergroent. Geregeld komt er op internet, via 
Facebook of op andere wijze, een oproep langs om te tekenen of te 
demonstreren voor duurzaamheid, doe mee! Teken voor meer schone 

energie van zonnepanelen of windmolens, sluiten van de kolencentrales 
zo gauw als dat kan gezien de energiebehoefte, niet aanleggen van 
gasleidingen bij nieuwbouw of grotere renovaties.  

 
Maak in het dagelijks leven van iedere dag de goede keuzes, ga met het 
openbaar vervoer of de fiets op stap in plaats van met de auto, doe het 

licht uit als je de kamer verlaat, zet de thermostaat laag als je naar bed 
gaat en denk twee keer na voor je een vliegvakantie naar een ver land 
boekt. 

 
En wat doet de Tuin van Kapitein Rommel? Wij hebben met hulp van 
CALorie een uitgebreid energieadvies laten opstellen en gaan in gesprek 

met de gemeente om te zien of een aantal verbeteringen uitgevoerd én 
betaald kunnen worden. We houden u op de hoogte! 

 
 

Corrie Hermann, voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

In dit nummer 

Corrie blikt terug en kijkt uit 

naar het komende seizoen.  
            

Joan IJssel de Schepper 

neemt ons mee op één van 
haar wandelingen door de tuin.  
 

Ook dit jaar zijn we geopend 

tijdens de Kunst fietsroute.  

 

Unicorn komt optreden tijdens 

het Pompoenenconcert.  

 
Henk Veen geeft informatie 

over de groenbeurs.  
 

Een aantal mededelingen van 

het bestuur.  
 

 

Tuin van kapitein Rommel  natuurtuin-ontmoetingsplek  

Komende activiteiten 
 
Groenbeurs 6 mei 

tijd: 10.00 - 15.00 uur 
 
Kunst fietsroute 4 en 5 juni 

tijd: 11.00 - 17.00 uur met 
zondag live muziek  
 

Open Tuinen Dagen 18 juni  
tijd: 11.00 - 16.00 uur ‘s 
middags optreden van Nordika 

 
Vriendenavond 27 juni 
tijd: 19.30 - 21.30 uur 
 

Sprookjestuin 23-27 juli 
tijd: dagelijks 10.00 - 16.00 uur  
 

Beestjespad 
22-25 augustus 
tijd: 10.00 - 15.00 uur 

 
Pompoenenconcert  
2 september 

Tuin open vanaf 19.30 uur, 
met optreden van Unicorn 
 

Kabouterpad 
24 – 27 oktober 
tijd: 10.00 - 15.00 uur  
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Prachtig mooie dag 
 
Niet alleen t’weer 

Ok de blues en ok de rest 
Ik  haal vandaage alles buiten  
Wat normaal de boel verpest  

Lange leden da’k  t’leben  
Zo mooi glanzend zag 
Op dieze prachtig mooie dag. 

 
                         Daniel Lohues  
 

….Dus  een goede dag om een bezoekje aan de tuin te 
brengen.  
 

In de sloot aan de voorkant zwemt de ene eend die nooit 
optrekt met de anderen maar altijd in deze sloot te 
vinden is. Aan de randen van de sloot zijn de stelen te 

zien van een weelderig groeiende waterplant. Ik vraag 
mij af of het een exoot is. Bij latere navraag blijkt het 
waterdrieblad te zijn. Gelukkig is dat een inheemse plant. 

Hij staat zelfs op de rode lijst van zeldzame planten. Van 
april tot juni kunnen we hem zien bloeien. De kale 
voorjaarstuin is versiert met kussens van sneeuwklok en 

vrolijke gele krokussen. Meestal vind ik de tuinman op 
zijn vaste plek in de kas. Zoals ook nu. Daar worden op 
ouderwetse wijze schelpen gekneusd. Dit omdat het zo 

eerder kalk afgeeft aan de grond van het wilde deel waar 
het gestort wordt. 
 

Op onze wandeling lopen we langs de oude sterappel. 
Hij is dood. De bast is eraf gebeten door een hond. Ja 
heel gek, maar ook in Amsterdam zijn er gebieden waar 

de bomen te lijden hebben onder bijtschade. Soms komt 
het dus ook hier in de tuin voor (een hond van een 
aangrenzende bewoner). Naast deze boom staat nu een 

nieuw exemplaar. Verder is er soms ook overlast van 
een café dat rommel over het balkon kiepert en waarvan 
soms dronken mensen in de nacht een wandeling door 

de tuin maken met de nodige schade als gevolg. Nu is er 
sinds kort een nieuwe eigenaar: dus er is hoop dat dit nu 
zal stoppen.  

 
We lopen verder richting brug. Daar in het water heeft 
zich iets onverwachts voor gedaan. In één week kwamen 

er 7 karpers boven drijven: dood. De grootste was 80 cm. 
Waarschijnlijk zijn ze gestorven aan een karperziekte 
omdat de andere vissen zijn blijven leven. Er zwemmen 

er nu nog twee rond. Een witte en een gevlekte Koi- 
karper. Het ligt in ieder geval niet aan de waterkwaliteit. 
Afgelopen jaar kwam voor het eerst in tien jaar de 

krabbenscheer weer boven drijven en dat is een goed 
teken. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

We lopen over de brug naar de oude fruitbomen 

van  Kapitein Rommel. De tuinman schud wat aan 
een kweepeer. Die staat gewoon helemaal los. 
Wel komen er elk jaar nog 5 joekels van peren 

aan. De enkele bomen die nog over zijn leven toch 
al zeker 60 jaar. We lopen verder langs de 
gevlochten heg. Daar gaat het goed mee. Hij wordt 

steeds dichter. We lopen richting schuur en komen 
langs de kriek. Een uit de kluiten gegroeide kers. 
Hij is te hoog geworden om de kersen te oogsten.  

 
Maar eens per jaar trakteren de vogels zich op een 
feestmaal. Langs het uitbundig bloeiende 

stinsenbosje (verwilderen de voorjaarsbollen) 
lopen we naar de uitgang.  
Lange leden da’k  t’leben  

Zo mooi glanzend zag 
Op dizze prachtig mooie dag 
 

            Joan IJssel de Schepper 

 
NLdoet  

Het Oranje Fonds organiseerde op 10 en 11 

maart jl., samen met duizenden organisaties in het 
land, weer NLdoet: de grootste vrijwilligersactie 

van Nederland. De Tuin van Kapitein Rommel was 
één van de deelnemers aan deze actie.  
 

Op vrijdag 10 maart werden de handen flink uit de 
mouwen gestoken. Een groot aantal vrijwilligers 
kwam in actie, onder andere vier leden van de 

Pv/dA (afd. Castricum) en onze gebiedsregisseur. 
Met z’n allen hebben we hard gewerkt aan de 
volgende klussen: het snoeien van bomen en 

struiken, zand uitrijden, schelpen paden aanvullen, 
het herstellen van het prieel en het klaarmaken van 
de eendenkooi voor het broedseizoen. Het tuinhuis 

is schoongemaakt en nu klaar om geverfd te 
worden. 

 
Onze vrijwilligers verzorgden op deze dag, buiten 
op het terras, een heerlijk lunch: sandwiches, 

kleine broodjes, lekkere zelfgemaakte 
soep….teveel om op te noemen. Ook radio NH 
was aanwezig om ons te interviewen: mooie 

publiciteit voor de Tuin van Kapitein Rommel! Zo 
kunnen we met z’n allen terug kijken op een 
gezellige dag waarin veel klussen werden gedaan. 

De tuin is klaar voor de lente! 
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Groenbeurs 

Wat is er nu plezieriger dan eigenhandig van een klein 

stukje grond een bloeiende plek te maken?  
Bezoek op 6 mei de jaarlijkse Groenbeurs. Op de unieke 

locatie tussen duizenden bloemen en planten geven vele 
liefhebbers van Groei en Bloei hun mooiste collecties 
prijs en krijgt u advies op maat. Ook is het ruilen van 

planten mogelijk.  
 
Sinds enige jaren probeert de Tuin van Kapitein Rommel 

bij de Groenbeurs in een deel van het assortiment enkele 
niet alledaagse planten te presenteren. Planten die je in 
het tuincentrum bijna nooit tegenkomt. Planten die iets 

extra’s  hebben  zoals langdurige bloei, lekker geurend, 
groenblijvend en natuurlijk niet overal verkrijgbaar. Dit 
deel van ons assortiment eenjarigen, of gedraagt zich in 

ons klimaat als zodanig, betrekken we bij Kwekerij 
Morning Glorie uit Aalsmeer. Bij veel bezoekers van de 
Groenbeurs is dit bekend. Zij komen al vroeg de beurs  

bezoeken om niet mis te grijpen. We zien jullie graag dit 
jaar weer! 
     Henk Veen 

Kunst fietsroute 

 

Tijdens de Kunst fietsroute op 4 en 5 juni is dit jaar ook 

de Tuin weer geopend van 11.00 - 17.00 uur. Tijdens 

deze route zullen verschillende kunstenaars hun werk 
exposeren in de Tuin van Kapitein Rommel.  
 

Binnenexpo  
In de bezoekersruimte van de Tuin 
van Kapitein Rommel zal het werk 

van Nicole Spit te zien zijn. 
Nicole is een designer en 
geëngageerd kunstenaar uit 

Castricum. Ze heeft Design Academy 
Eindhoven en de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht richting 

productdesign gevolgd. Ze heeft een 
eigen designstudio, Design Studio 
Dáárheen, die zich vooral richt op 

trends, tendensen in de samenleving (o.a. 
technologische, sociaal-maatschappelijke).  
Na haar spraakmakende project over biotech-nologie 

vorig jaar, onderzoekt ze dit jaar een andere belangrijke 
ontwikkeling in de samenleving, namelijk de omgang met 
dementie en demen-terenden. Met haar project 

‘Dementie begrepen van binnenuit’ probeert Nicole 
dementie invoelbaar te maken en een visie te geven op 

de implicaties van dementie in de verre en nabije 
toekomst. Kijk op: Studiodaarheen.nl  

 
Buitenexpo 
In de prachtige Tuin van Kapitein Rommel is een 

gezamenlijke expositie te zien van kunst in hout. 
Guus Wattel, Anja Jonker, Ineke Meier en Marijke  
Zwamborn exposeren en geven dit weekend ook 

demonstraties beeldhouwen.  
 
Livemuziek op de zondag wordt verzorgd door Jan 

van der Schaaf en anderen.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tuinbericht via de mail? 

W ilt u in de toekomst het Tuinbericht per email 

ontvangen? Geef dan s.v.p. uw e-mailadres door aan 

de Tuin van Kapitein Rommel: 
info@tuinvankapiteinrommel.nl  
 

Bestuursleden gezocht 

 

De Tuin van Kapitein Rommel is een vrijwil-
ligersorganisatie met een bestuur van 5 - 7 

personen. De dagelijkse gang van zaken wordt 
geregeld door twee beroepskrachten: een 
activiteitencoördinator en een tuinman.  

 

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid 
voor beleid en beheer. Bestuursleden verdelen 
de taken onderling. 

 
Wij vragen iemand die sociaal is ingesteld, 

hij/zij levert een bijdrage aan het goed 
functioneren van de organisatie en zet zich 

incidenteel in bij het onderhoud van de Tuin of 
bij doelgerichte activiteiten, zoals kinder-
programma’s, culturele bijeenkomsten en bij 

ontvangst van mensen die extra zorg nodig 
hebben. Voor inlichtingen kunt u terecht bij 
Corrie Hermann, voorzitter; het e-mailadres is 

 corrie.hermann@ziggo.nl  

 

mailto:corrie.hermann@ziggo.nl
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Colofon 
 

Stichting Tuin van Kapitein Rommel  

Info@tuinvankapiteinrommel.nl  

www.tuinvankapiteinrommel.nl  
 
Bankrekening: NL55 RABO 03119 61 444 

Rabobank Noord Kennemerland 
 
Tuin van Kapitein Rommel 2 

1901 DZ Castricum 
Tel: 0251 67 23 56 
De Tuin is gelegen tegenover het station Castricum 

en is geopend op werkdagen tussen 9:30 en 16:30 
uur.  
Redactie Tuinbericht: 

Tru Stolk, Margot Nell en Devra Mooij  
Met bijdragen van: Corrie Hermann, Joan IJssel de 
Schepper, Henk Veen, Margot Nell, Anja Jonker en 

Devra Mooij  
 

 

Ontdek de Tuin via QR-codes 
 

Kent u dat gevoel dat u naar een 

plant staat te kijken en denkt: daar 
zou ik wel eens wat meer over 
willen weten? Daar gaan we met 

het project QRpedia iets aan doen! 
Door de hele tuin zijn hiervoor 
overal kleine bordjes met 27 QR-

codes geplaatst.  
Een QR-code (Quick Response) is een vierkantje met 
zwarte en witte vlakjes. Als je een QR-code scant met uw 

smartphone wordt u naar een website geleid, in dit geval 
Wikipedia. Op Wikipedia komt u dan direct terecht bij de 
gezochte plant en is de informatie over die plant lezen. 

Dat kan dus heel leuk zijn en in ieder geval snel! 
Download gratis een QR-code scanner in de appstore, 
open de scanner richt de camera van de telefoon op de 

QR-code en lees alles over de planten in de tuin. Kom 
langs en probeer het! 
 

Wijkontmoetingen senioren  
 

Al twee jaar zijn er wijkontmoetingsplekken voor 

senioren op verschillende plaatsen in Castricum en 

Limmen.  
Alle wijkontmoetingsplekken zijn zo in trek dat Welzijn 
Castricum nu een vierde groep is gestart in samen-

werking met de Tuin van Kapitein Rommel. Iedere 
woensdagochtend van tussen 10.00 en 12.00 uur zijn 
ouderen daar van harte welkom om in de prachtige 

omgeving van de tuin met elkaar een paar gezellige 
uurtjes door te brengen.  

De ervaring bij de andere ontmoetingsplekken is dat de 

65+ mannen en vrouwen, die wekelijks komen, het 
gezellig vinden met elkaar koffie te drinken en van 
gedachten te wisselen. De deelnemers leren elkaar goed 

kennen en soms komen er vriendschappen uit voort. De 
groepen worden begeleid door betrokken vrijwilligers. Na 
binnenkomst praten mensen onderling, na een uurtje is 

er een centraal gesprek waar ieder die dat wil zijn eigen 
inbreng kan geven. Mooie, grappige en ontroerende 
gesprekken ontstaan op die manier.  

Op woensdagochtend is er een wijkontmoeting in Fase 
Fier en op vrijdagochtend aan het Kooiplein. Op 
dinsdagochtend komt er een groep samen in Limmen bij 

Maison de la Chasseigne. Wanneer vervoer een 
probleem is, is er het vervoersproject van de 

Stichting Welzijn Castricum. 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot St. 
Welzijn Castricum, 0251-656562 of via 

info@welzijncastricum.nl . Gastvrouwen of 
gastheren die één keer per twee weken de groep 
willen begeleiden zijn ook van harte welkom.  

 

Jaarbericht  2016 

Het Jaarbericht is verschenen. Het is op te halen 

in de Tuin van Kapitein Rommel zelf. Er liggen 

daar een aantal exemplaren voor u klaar.  Of ga 
naar de site www.tuinvankapiteinrommel.nl. 
Dankbaar zijn we voor de hulp van Veldt 

Administratie bij de jaarlijkse cijfers en het nieuwe 
registratiesysteem. 
 

Al meer dan 17 jaar is Veldt Administratieve 
Dienstverlening een administratiekantoor in 
Castricum gericht op het midden- en kleinbedrijf. 

Zowel ondernemers als particulieren maar ook 
stichtingen en verenigingen kunnen bij Veldt 
Administratieve Dienstverlening terecht voor fiscale 

dienstverlening, salarisadministratie, financiële 
administratie, financieel advies, administratieve 
dienstverlening en het opzetten van onderne-

mingen. 
  
Het bedrij f is in 

1997 gestart 
door Gerard 
Veldt, hij zag in 

dat je als 
adviseur dichtbij 

de mensen moet staan en begon zo een 

laagdrempelig admini-stratiekantoor. Dit is ook één 
van de redenen om de Tuin van Kapitein Rommel 
vrijwillig te ondersteunen bij het opstellen van 

zowel de tussentijdse- als de jaarcij fers.   
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