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Tuinbericht  
        

 
 

 

Ik schilder de honden blauw 

De vogels worden groen  

Ik  zet ze in rode bomen 

In het zwarte bos. 

Wat kun je al niet verzinnen als je, zoals dichter Ton van Dam, de hele 

wereld opnieuw organiseert ! Het afgelopen jaar kregen we ook in de Tuin 

weer de kans om nieuwe dingen te organiseren en dat is natuurlijk 

spannend. 

Het begon al op de NL-Doet dag, waarbij een aantal medewerkers van de 

Rabobank in de tuin kwam werken. Ze hadden het zo goed naar hun zin 

gehad dat we een “waarderingsbijdrage” van 500 euro kregen, te 

besteden bij Multimate! 

Niet lang daarna kregen we bezoek van de Lions club 

Heemskerk/Castricum die ons uitnodigde om voor ongeveer € 4000, - een 

wens te vervullen. En ja, onze grote wens was een nieuwe keuken.  

Een enthousiast werkgroepje heeft vele uren besteed aan het 

uitknobbelen hoe dat aan te pakken: niet alleen het keukenblok 

vervangen, maar tegelijkertijd hoe de inrichting van de ontmoetingsruimte 

efficiënter voor de gastvrouwen/heren en aantrekkelijker voor de 

bezoekers te maken. Inmiddels is alles besteld en als de Tuin in 

december en begin januari dicht is, wordt een nieuwe keuken geplaatst. 

Veel vrijwilligers hebben al aangeboden mee te helpen! 

Voor de vij fde keer kreeg de Tuin een bijdrage uit het provinciale 

“Betrekken bij Groenfonds”. Ieder jaar kun je geld vragen om samen met 

andere organisaties een project op te zetten dat meer mensen betrekt bij 

natuur, milieu en biodiversiteit. Dit jaar werd met medewerking van de 

POMolgische vereniging Noord-Holland een fantastisch Fruitfeest 

gehouden. POM-deskundigen gaven advies en voorbeelden van het 

snoeien van fruitbomen, er waren appels en peren te koop, ook van onze 

eigen hoogstam-bomen, kinderen konden aan activiteiten meedoen en er 

was muziek. Klapstuk was de wedstrijd fruittaarten bakken: halverwege 

de dag waren alle inzendingen opgegeten en kwam er uiteraard een 

winnaar uit de bus! 

En natuurlijk waren er ook de bekende activiteiten, zoals de sprookjestuin 

en het kabouterpad, de vakantieactiviteiten voor kinderen, de 

schoolprogramma’s en nog veel meer.  

Heerlijk om samen zo’n actieve en gezellige club te vormen, iedereen 

hartelijk dank!  

 

Corrie Hermann,  

voorzitter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit nummer 

Corrie Hermann houdt u op de 

hoogte.              
            

Joan IJssel de Schepper 

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

Komt u ook naar het eerste 

midwinterfeest?   

 

Bertho 25 jaar bij de Tuin. 

 
Wanneer is de Tuin dicht deze 

winter? 
 

Een aantal mededelingen van 

het bestuur. 
 

En andere leuke weetjes. 

  
 

 
 
 

Tuin van kapitein Rommel  natuurtuin-ontmoetingsplek  

Activiteiten 
 

Midwinterfeest 
Zaterdag 15 december 

tijd: 16.30 - 19.30 uur  

Beeldpresentatie 
Dinsdag 12 februari 

tijd: 20.00 - 21.30 uur  
“ Waarvan leven insecten en 
vogels in februari”, door 
Peter Mol  (LNH) 
 

Knutselmiddag 
Woensdag 20 februari 

tijd: 14.00 - 16.00 uur  

NL-Doet 
Vrijdag 8 maart 

tijd: 10.00 - 15.00 uur  
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Gortdroog  

 

Nu het weer wat frisser begint te worden zou je 

bijna vergeten dat er een hete droge zomer achter 

ons ligt. De tuinen veranderden in 

hooilandschappen. Iedereen liep met gietertjes de 

kwijnende hortensia's en andere dorstige planten te 

redden. Het mooie weer deed mij deze zomer extra 

verlangen naar bomen en dan bomen met groot 

frisgroen blad. Waar zonnestralen een flikkering op 

de grond doen ontstaan. Lekker om op een lome 

warme dag verkoeling te zoeken. Daar denk ik ook 

nu aan. Nu ik met de tuinman bij de oude  

notenboom sta. Notenbomen, moerbij en mispel tref 

je bijna alleen nog aan in oude Botanische Tuinen 

of buitenplaatsen. De walnoot spreekt wel het 

meest tot mijn verbeelding. Vroeger legde mijn 

moeder een tak van de walnoot naast mijn bed 

tegen de muggen. Volgens mij was mijn bloed zo 

onweerstaanbaar dat ze met dichte neuzen de tak 

achter zich lieten om mijn overheerlijke bloed tot 

zich te nemen. De jeugdherinneringen en de 

schaarste van deze boom doet mij er tijdens een 

snikhete dag extra naar verlangen. De overweging 

om er één in mijn tuin te planten heb ik laten varen. 

Het grootste nadeel is dat je wel tien jaar op de 

heerlijke noten moet wachten. Vroeger plantte je 

een boom voor later zodat je kinderen er nog plezier 

aan beleefden. Tegenwoordig is het vrij zeldzaam 

als je kinderen in jouw huis gaan wonen. Nieuwe 

bewoners hebben meestal geen oog voor de fraaie 

notenboom die misschien wel op het punt staat om 

het gras te overladen met noten.  

 

Maar niet getreurd want hier sta ik dan voor de 

reusachtige oude walnoot in een volwassen, 

volgroeide tuin. Dit jaar was een mastjaar. Dat wil 

zeggen een enorme vruchtenoogst. Bessenstruiken 

en eikenbomen waren zwaar beladen met eikels en 

bessen. In de droge zomer zagen we geen 

vogels in de tuin. Ze hadden er niets te zoeken 

omdat er geen eten voor ze was. Nu in het najaar 

zijn ze er weer om te smullen van bessen en 

zaden. Een mooie tuin zou moeten lijken op een 

opera. Alle planten die voor korte duur naar 

boven komen met hun uitbundige vertoning. Als 

er één verwelkt, verschijnt de volgende ten 

tonele. De uitvoering is altijd weer  

anders en vaak ook wel onverwacht spannend. 

Hoe de planten zich gaan gedragen valt nooit 

helemaal te voorspellen. Nu in dit warme najaar 

krijgen we een grootse toegift. De kostuums zijn 

intens kleurrijk. Het uitblijven van wind en regen 

is in het voordeel van dit schouwspel. In de 

winterharde fuchsia dansen de 

balletdanseressen in hun vrolijk uitlopende 

jurkjes nog rond. De Ricinus 

communis/Wonderboom eist met zijn grote rode 

bladeren een flinke ruimte op. Daarachter het 

knalgele decor van de Ginkgo biloba/Japanse 

Broodboom.  

Ik neem afscheid van de tuinman en van het 

toneel. Wat een voorstelling!!!! 

 

Joan IJssel de Schepper  

 
Bedankt Robert 
 

Robert Bersee heeft voor de Tuin prachtige 

figuren gemaakt die wij gebruiken bij het 
Kabouterpad en het Beestjespad. Robert heeft ze 
gemaakt van papier mache bij de dagbesteding 

van Odion in de Boogaert. Wij bedanken Robert 
hartelijk voor zijn inzet en het prachtige resultaat 
waarvan we allemaal genieten!  
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Midwinterfeest 
 

Op zaterdag 15 december wordt u om 16.30 bij de 

ingang van de Tuin van harte welkom geheten door 
één van Midwinterhoornblazers van de groep: “ Van 
hakken komt blazen “. Welkom bij het eerste echte 

Midwinterfeest in de sfeervol verlichte tuin waar van 
alles te beleven is! 

Als van ouds zijn er diverse kramen met leuke 
cadeautjes voor de Kerst, onder andere is de 
Stichting Straatkinderen van Kathmandu aanwezig, 

evenals Mutthatara die kinderboeken verkoopt. Ook 
is er een kraam met handgemaakte sieraden die 
speciaal voor de verkoop zijn gemaakt én in een 

aantrekkelijke prijsklasse. Maalderij De Gouden 
Engel verkoopt lekkere bakmixen: voor de Kerst 
speciaal kerstbroodbakmix ,scones mix, 

kerstkoekjes, etc., alles uitsluitend van biologisch 
gemalen graan, afkomstig uit Noord Holland.  

 
Vanuit onze eigen kraam verkopen de vrijwilligers 

vogelvoerbakjes, pindaslingers, kerststukjes en 
kaarsen, alles gemaakt door de vrijwilligers van de 
Tuin. Er is een verloting met leuke prijzen 

waaronder een heerlijke taart en ook de 
middenstand stelt leuke prijzen beschikbaar. De 
opbrengst is bestemd voor de herinrichting van de 

ontmoetingsruimte van de Tuin. Er zijn ook 
kerststallen te bewonderen en kinderen kunnen 
gratis een leuke kerstboomhanger van hout maken.  

In de kas is er voor jong en oud het verteltheater: 
mooie korte verhalen, verteld door Naomi Stern. De 
muziek voor dit feest wordt verzorgd door 

vioolgroep de Christmas Fidlers. Eduard, voor velen 
bekend, komt mooie liederen zingen en de 
Midwinterhoornblazers zijn erom te vertellen over 

het maken van hun instrument en zij blazen tijdens 
het feest op de Midwinterhoorn.  
Erwtensoep, glühwein en kerstbrood maken dit 

Midwinterfeest helemaal compleet.  
Wij verwelkomen u graag! Om 19.30 zullen we dit 
Midwinterfeest afsluiten.  

 

 

 

Bertho: 25 jaar bij de Tuin! 
 

“In 1993 ben ik bij de Tuin begonnen als 

vrijwilliger, samen met Math, Bert en Hans. 
Omdat ik meer wilde weten over planten ben ik in 
1995 met de hoveniersopleiding gestart. In 1998 

kreeg ik de baan als tuinman aangeboden. Daar 
hoefde ik geen twee keer over na te denken: 
tuinman en vrijwilligers -begeleider! Ook het 

begeleiden van leerlingen van het Clusius 
College, die hier komen voor hun stage,behoort 
bij mijn taak en dat is erg leuk om te doen.  

In de afgelopen 25 jaar zijn er tal van leuke 
herinneringen, bijvoorbeeld dat Mat h en ik naar 
de stort gaan om de aanhangwagen te legen en 

dan zonder aanhanger terugkomen bij de Tuin! 
En een vrijwilliger die het bootje wil uit proberen 
en in plaats van in het bootje te stappen,stapt hij 

in het water.  
Er is veel meer te vermelden, maar vooral het 
contact met mensen en vertellen over de Tuin en 

allerlei soorten planten is het leukste van mijn 
werk.” 

 

 

Oproep  
 

Vrienden van de Tuin van Kapitein Rommel die 

hun jaarlijkse bijdrage nog niet voldaan hebben 

worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. 
Bij voorbaat dank! 
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Fruitfeest groot succes  

 

Op 6 oktober ’18 liepen voor 10:00 uur de eerste 

bezoekers al binnen. Vrijwilligers van de Tuin hadden in 

alle vroegte met medewerking van de Pomologische 
vereniging Noord-Holland alles opgezet. Informatie 
kramen over aanplant van appel- en perenbomen, snoeien 

van fruit, een taartenbakwedstrijd, een old timer met wel 
honderd verschillende rassen appels en peren, een kraam 
met sapjes en hapjes en kinderactiviteiten.  

 
Het was prachtig weer en het aantal bezoekers liep op tot 

gezellige drukte en een vol terras. Voor de lunch waren de 
tien taarten voor de taartbakwedstijd al verdwenen in de 
magen van alle bezoekers.   

Vragen werden beantwoord over de 
Sterappel, Zigeunerin, Luntersche Pippeling  Jacques 
Lebel, Ecolette  Notarisappel,  en vele andere 

appelrassen. Perenrassen zoals de Dirkjes-
peer, Kruidenier, Zoete Brederode en de Noord-
hollandsche Suikerpeer. Ook Kweeperen en pruimen 

kwamen aan bod. 
In de Tuin van Kapitein Rommel staan nog enkele zeer 
oude hoogstamfruitbomen die in het verleden nog zijn 

geplant door de Kapitein zelf. Helaas zijn er ook een 
aantal verdwenen, maar daarvoor zijn weer jonge bomen 
aangeplant. Om hoogstamfruit te behouden en om ook 

een opbrengst te krijgen is de verzorging en snoei van de 
boom van groot belang.  
In een ronde door de tuin met een deskundige over het 

snoeien van fruitbomen kwam naar voren dat er nog veel 
te verbeteren is in de techniek van het snoeien. Er moet 
licht in de boom komen. Keuzes maken met de 

gesteltakken en weghalen van het waterlot voor de 
langste dag.  
Voor de bestuiving van de fruitbomen is het van belang 
dat er meerdere en verschillende bomen in de omgeving 

staan. Immers de appel - en peerrassen zijn veelal 
kruisbestuivers.  
De Tuin van Kapitein Rommel verwacht dat vele inwoners 

van Castricum door dit fruitfeest  een fruitboom in de tuin 
plant en deze goed verzorgt. Informatie is altijd te krijgen 
bij de Pomologische Vereniging Noord-Holland. 

(http://www.hoogstamfruitnh.com/ ) 

 
De dag werd afgesloten met de prijsuitreiking van 

de taartenbakwedstrijd. Zowel bij de publieksjury 
als de vakjury kwam de taart van Bea Wijnberg 
als beste uit de bus.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Colofon 
 

Stichting Tuin  van Kapitein  Rommel 

 
info@tuinvankapitein rommel.nl 
ww w.tuinvankapitein rommel.nl Bankrekening: 

NL55 RABO 03119 61 444 
Rabobank Noord Kennemerland 
 
Adres Tuin : 
Tuin  van Kapitein Rommel 2  
1901 DZ Castricum 
Tel: 0251-672356 
 
De Tuin  is gelegen tegenover het station en is 
geopend op werkdagen tussen 9.30 en 16.30 
uur. 
 
Redactie Tuinbericht: 
Tru Stolk , Devra Mooij en Margot Nell. 
 
Met bijd ragen van: Corrie Hermann, Joan IJssel 
de Schepper, Margot Nell, Henk Veen, Bertho 
Janssen  en Devra Mooij. 

Winterstop 
 

De Tuin is deze winter dicht van 20 december 

tot en met 20 januari 2019.  

Wikipedia 
 

Wist u dat wij een Wikipedia pagina hebben?   
Via de QR-codes in de tuin wordt u naar een 

website geleid, in dit geval Wikipedia. Deze 

codes kunt u scannen met uw smartphone. 
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