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Tuinbericht

Tuin van kapitein Rommel natuurtuin-ontmoetingsplek

Een nieuwe lente, een nieuw geluid
In dit nummer
En dat geldt zeker voor de ontmoetingsruimte van de Tuin. De afgelopen
maanden hebben vooral in het teken gestaan van de verbouwing. Met
man en macht is er gewerkt aan een nieuwe inrichting. Klaar voor de
volgende decennia. De opdracht aan styliste Rosalie Bruijns was om de
ruimte meer eigentijds te maken en de Tuin en ontmoetingsruimte meer
op elkaar af te stemmen. En dat is gelukt. Maar natuurlijk het gezegde
“zoveel mensen zoveel wensen” gaat ook hier op. De werkgroep heeft
zoveel mogelijk aan wensen voldaan, maar het is voor menigeen even
wennen. Er is een U-vormige keuken geplaatst, er is geschilderd en het
meubilair is vervangen door stapelbare stoelen en opklapbare tafels.
Daarmee worden de gebruiksmogelijkheden vergroot, de ruimte kan
flexibeler ingedeeld worden. Dank aan de vele vrijwilligers die zich ingezet
hebben, maar toch een speciaal woord van dank voor Arie Schram, Hans
en Wilma de Beurs en Math Rosendaal. Zij hebben zich gedurende de
verbouwingswerkzaamheden voortdurend en enthousiast ingezet om de
klus te klaren. En dit in volkomen harmonie.
Waar haalt de Tuin het geld vandaan vraagt u zich misschien af. Onze
fondsenwerver Henk Veen heeft hierbij goed werk verricht. Het
Oranjefonds, de Lions club Heemskerk-Castricum en de Rabobank
hebben met hun donaties deze herinrichting mogelijk gemaakt. Aangevuld
met een kleine bijdrage van de Tuin zelf.
Wat verder nog op stapel staat maar spoedig gerealiseerd gaat worden is
het flexibel dichtmaken van de overkapping. Ook daarvoor is financiering
gevraagd en toegezegd. De Rabobank en het VSB-fonds hebben
tezamen 8000 euro beschikbaar gesteld.
Nu de seizoenen elkaar binnen een jaar op willekeurig volgorde
afwisselen en natuurrampen van ongekende omvang plaatsvinden is het
besef van de gevolgen van opwarming van de aarde bij de meeste
mensen doorgedrongen. Dit blijkt wel uit het feit, dat bij de provinciale
verkiezingen veel mensen op partijen hebben gestemd die
klimaatmaatregelen hoog in het vaandel hebben staan. Alle kansen om
ons groene geluid goed door te laten klinken. Inmiddels draait de Tuin
weer op volle toeren. Bij NLdoet met deelname van leden van het sociale
team is veel snoeiwerk verricht. De voorbereiding van de viering van ons
25 jarig bestaan is in volle gang.
Het belooft een
prachtig jaar te
worden.

Janine 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 Kunstfietsroute.

Dit jaar bestaat de Tuin 25 jaar
en dat moet gevierd worden!

En ook staan er veel andere
leuke activiteiten op de
planning.

Komende activiteiten
Groenbeurs 4 mei
tijd: 10.00 - 15.00 uur
Kunstfietsroute 1 en 2 juni
tijd: 11.00 - 17.00 uur met
zondag muziek van “de
Troubabroers”
Viering 25jarig bestaan
22 juni
tijd: 11.00 - 16.00 uur
Sprookjestuin 14-18 juli
tijd: dagelijks 09.30 - 16.30 uur
Pompoenenconcert 24
augustus
Met optreden van “Unicorn”
Tuin open vanaf 19.30 uur

Janine CornelDraijer,

Kabouterspeurtocht
22 – 25 oktober
tijd: 10.00 - 15.00 uur

interim-voorzitter.

Natuurwerkdag
2 november
tijd:10:00 – 13:00 uur
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Midwinterfeest 14 december
tijd:16:30 – 19:30 uur

Het vogeltje op de kruk

Na veel zon en ook regen gaan de knoppen schuiven
De netjes opgevouwen bladeren ontvouwen zich en
vormen een groene waas. Ik loop naar de kas waar ik de
tuinbeheerder tref. Er is alweer van alles voorgezaaid.
De kiemplantjes verdringen zich in de kleine
kweekbakjes. Mijn oog valt op de potjes met Corydalis
solida: vingerhelmbloem of voorjaarshelmbloem. Ik ken
het plantje als vogeltje- op-de-kruk. Als je het bloempje
van dichtbij bekijkt zie je het ook. In het Engels heet het
plantje Bird in a bush. De Latijnse namen komen ook
vaak overeen met wat mensen zagen als ze de plant van
dichtbij bekeken. Zo betekent Corydalis: kuifleeuwerik.
De bloeiwijze komt overeen met de kuif van deze vogel.
Solidus betekent vast/massief/dicht. Dit duidt op de
dichte hazelnootgrote wortel. Dit in tegenstelling tot de
holwortel/Corydalis cava (bulbosa) een verwant plantje.
Het ziet er hetzelfde uit maar dan wat groter en met een
zwarte holle wortel. De Corydalis solida groeit in de
schaduw of halfschaduw. Het liefst op een vochtige
humusrijke plek onder bomen. De Corydalis cava
daarentegen houdt van zon. Ze staan op de lijst van
zeldzame planten. Het is een plantje waar je in het
vroege voorjaar veel plezier van hebt. Na de
sneeuwklokjes beginnen ze te bloeien met een liefelijke
zachtroze bloemenpracht.

We lopen de kas uit en kijken even in de kruidentuin,
daarna lopen we naar het water. Daar zijn de snoeken
actief. Afgelopen week zag de tuinbeheerder dat een
snoek een andere snoek opat. Als er teveel zijn, zijn het
echte kannibalen. We lopen verder langs de achterkant
van “de Bakkerij”. Daar zien we allemaal ijs in de border.
Er is een emmer met ijs van een balkon gesmeten. De
planten zijn geknakt en beschadigd. Na overleg met de
eigenaar treedt er helaas geen verbetering op.
We kijken om naar de grote beuk. Afgelopen week heeft
de gemeente bomen gesnoeid. Twee takken bovenin de
beuk zijn in jute gewikkeld. Ze hadden last van
zonnebrand. Een beuk heeft altijd schaduw op zijn bast
nodig. Als er een tak uitgehaald wordt of er wordt een
buurboom gekapt, komt er zon op de bast en dat is niet
best voor de boom. Ze kunnen er zelfs dood aan gaan.
Vroeger was dat een mysterie: er werd in een
beukenlaan een beuk gekapt en de volgende ging dood.
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Langs het pad dat we bewandelen is de akelei al
weer opgekomen. Er liggen prachtige glimmende
regendruppels in de kuiltjes van het blad. Het blad
is een beetje vettig, anders dan bij de
maagdenpalm waar de regendruppels verspreid
over het blad liggen, vastgehouden door de
haartjes op het blad. Terwijl we op de brug staan
zie ik iets wat lijkt op benzine op het water drijven.
De tuinbeheerder gaat op zijn knieën om zijn
vinger in het water te doen. Kijk zegt hij: het is ijzer
want de vlek wijkt waar zijn vinger het water raakt.
De pomp bij de waterval staat weer volop te
draaien. Het zorgt ervoor dat het water op peil blijft,
zeker nu de boeren in deze tijd grondwater gaan
gebruiken. Zo blijft het kikkerdril op de ondiepe
stukken goed nat: de eerste kikkervisjes zijn al
gesignaleerd.
We lopen door naar de wilde bloemenweide. Daar
breidt de vogelmelk zich flink uit. De papaver is
ook in aantocht. Dat is goed nieuws omdat die het
moeilijk heeft in concurrentie met de bolderik. Dan
lopen we langs de gevlochten haag naar de oude
fruitbomen van Kapitein Rommel. Er staat een
zestig jaar oude peer die erg los in de grond staat.
Dat is al jaren zo, maar hij blijft fier rechtop staan
en geeft zelfs nog peren. Er staat een nieuwe
kwee. Het is een grote kweeperensoort, geënt op
de onderstam van een wilde peer. Ook staat er een
pruimenboom uitbundig te bloeien. Helemaal in de
achterste hoek van de tuin staat een stronk vol met
elfenbankjes. Als we de bocht omgaan, zien we
alweer de eerste spuiten van de duizendknoop/
Fallopia japonica opkomen. Het is een zeer
snelgroeiende plant. De stengels bereiken
makkelijk twee à drie meter. De stengels lijken op
bamboe. Ze zijn opgebouwd uit holle
compartimenten en tussen de twee
compartimenten bevindt zich een knoop. De
enorme groeikracht dwingt respect af. Ik vind het
een heel sierlijke plant met prachtige hartvormige
bladeren. Maar kom nooit in de verleiding om een
stukje hiervan in uw tuin te planten. Het is een
enorme woekeraar. Op veel plekken is het dan ook
een plaag. Ook in de duinen is er een stuk met
duizendknoop waar ze maar niet vanaf komen.
Hier in de tuin blijft hij binnen de perken door hem
te blijven plukken tot de langste dag. Daarna is de
groei eruit. Ook worden de sierlijke stengels met
bladeren verwerkt in bloemstukken.
We lopen de tuin weer uit langs de mooie rode
ribes/King Edward en het in bloei staande
stinsenbosje. Het was weer een mooie wandeling.
Ik neem een potje met vogeltje-op-de-kruk mee
naar huis. Daar heb ik een goed schaduwrijk plekje
onder een beukenboom.
Joan IJssel
de Schepper

Ladders

NLdoet

Dat de Arbowet alleen geldt voor mensen die betááld

Met steun van het Oranjefonds hebben we tijdens

werk verrichten, is een misverstand. Een organisatie die
uitsluitend werkt met vrijwilligers moet ook aandacht
besteden aan de arbeidsomstandigheden. De Arbowet
geldt altijd zodra er sprake is van een gezagsverhouding.
Bij de Tuin van Kapitein Rommel is er een
gezagsverhouding. Er is een bestuur, betaalde
medewerkers en veel vrijwilligers. De Tuin heeft dan
volgens de Arbowet een zorgplicht voor de veiligheid en
gezondheid van vrijwilligers. Veilig werken betekent dat
je de risico’s in beeld moet brengen en maatregelen
moet nemen om deze risico’s tot een minimum te
beperken.
Eén van de grootste risico’s is het werken op een ladder.
De Arbowet zegt dat het werken op een ladder niet mag,
tenzij het echt niet anders kan. Voor het snoeien van de
hoogstamfruitbomen in de tuin is er geen alternatief.
Daarom heeft de Tuin materialen aangeschaft om dit
werk veilig op een ladder te kunnen uitvoeren. Materialen
om de ladder te zekeren en om de mensen die op de
ladder werken te zekeren. Hiermee wordt het risico om
van een hoogte te vallen zoveel mogelijk voorkomen.
De Arbowet bepaalt ook dat je iedereen die risicovolle
werkzaamheden uitvoert instructie moet geven. Hiertoe
is er een checklist samengesteld voor het werken op een
ladder. Aan de hand van de checklist is een
toolboxbijeenkomst gehouden waarbij alle materialen zijn
uitgeprobeerd en instructie is gegeven over het veilig
werken op een ladder. Alleen de medewerkers en
vrijwilligers die deze instructie hebben bijgewoond
mogen werkzaamheden op de ladder uitvoeren.
De komende maanden zal er een Risico Inventarisatie en
-Evaluatie (RIE) worden geactualiseerd en zullen er meer
voorlichtingsbijeenkomsten worden gegeven. Ook het
aanschaffen van kwalitatief goed gereedschap draagt bij
aan veilig werken, zoals goede en scherpe boomzagen,
lichte takkenscharen van aluminium en een snoeigiraffe.
We hopen dat we hiermee naar de vrijwilligers een
signaal afgeven dat we ons serieus bekommeren om de
zorg voor goede en veilige arbeidsomstandigheden.

NLdoet op 15 maart veel kunnen doen in de tuin.
Een enthousiaste groep van het sociaal team van
de gemeente Castricum en onze eigen vrijwilligers
hebben hard gewerkt! Het weer werkte niet
helemaal mee maar er is toch veel gedaan: paden
zijn van schelpen voorzien, er is gesnoeid en de
vlechtheggen zijn hersteld. Het was een gezellige
dag waar we met plezier op terug kijken!

Henk Veen

Van het bestuur

Na ruim twaalf jaar heeft Corrie Hermann haar rol
als voorzitter per 1 maart jl. verruild voor die van
een enthousiast vrijwilliger van de Tuin. Ze heeft
met vaste hand sturing gegeven aan onze club en
laat een bloeiende organisatie na. We danken haar
hartelijk voor haar inzet!!
Henny Cardol heeft haar functie als penningmeester per 1 april neergelegd, maar blijft nog een
aanzienlijk aantal financiële taken uitvoeren. Ook
haar bedanken we voor de zeer professionele
wijze waarop ze haar taak heeft uitgevoerd.
Ondergetekende neemt het voorzitterschap
voorlopig waar en Henk Veen is toegetreden tot
het bestuur. Roel van de Waal blijft zijn functie als
secretaris uitoefenen.
Er is dus een vacature voor penningmeester. Kent
u iemand met een financiële achtergrond en die de
Tuin een warm hart toedraagt, dan horen we dat
graag van u. En het bestuur is natuurlijk ook op
zoek naar een nieuwe voorzitter.
Janine Cornel-Draijer,
interim-voorzitter

Jaarbericht 2018

Het Jaarbericht is verschenen. Het is op te halen
in de Tuin van Kapitein Rommel zelf. Er ligt daar
een aantal exemplaar voor u klaar. Of ga naar de
site: www.tuinvankapiteinrommel.nl waar het ook
te lezen is.
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Kunstfietsroute

Groenbeurs

Wat is er nu plezieriger dan eigenhandig van een

Tijdens de Kunstfietsroute op 1 en 2 juni is dit jaar de

klein stukje grond een bloeiende plek te maken?
Bezoek op 4 mei de jaarlijkse Groenbeurs van
10:00 -15:00. 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. En zijn er kruiden
te koop. We verkopen dit jaar kruiden van de
Buitenkans uit Heiloo namelijk dragon, venkel,
maggiplant, limoncelloplant, citroenmelisse,
Marokkaanse munt ananasmunt, peterselie en
salie. Groei & Bloei is ook weer van de partij met
enthousiaste vrijwilligers en heel veel stekjes en
planten. Op het terras is koffie en taart te
verkrijgen.

Tuin ook weer open van 11.00 - 17.00 uur. Tijdens deze
route zullen acht kunstenaars hun werk exposeren in de
Tuin van Kapitein Rommel. Op zondag is er live muziek,
verzorgt door de Troubabroers uit Heiloo.
Keramiek
Zusjes Karin en Liesbeth
Zomerdijk uit Limmen
vertonen hun prachtige
creaties.

Expo in de Ontmoetingsruimte
Experimentele en botanische tekeningen van Marije
Samuels.
Nieuw Landart
Landart in de
tuin!! Deze groep
is een
samenwerking
tussen Marije
Samuels, Nicole
Spit en Anja
Jonker. Deze
drie
kunstenaressen
vinden elkaar in
hun liefde voor
kunst en natuur. Vanuit het principe samen kunnen we
meer is Landartgroep ‘de Fenix’ is geboren.
De Fenix doet respectvolle en kunstzinnige ingrepen in
het landschap waardoor de blik van de toeschouwer
wordt geprikkeld. Waar wij exposeren nodigen we het
publiek uit met ‘andere ogen’ naar de natuur om zich
heen te kijken. Net zoals de Fenix steeds opnieuw
geboren wordt wil deze groep uw bekende omgeving tot
nieuwe beleving maken door kunst en details toe te
voegen die het hart raken.
Vertrouwde beeldhouwers
De beeldhouwers in hout (Guus, Ineke, Cor en Anja) zijn
er weer met exposities en demonstaties.
Muziek
Zondagmiddag
spelen de broers
(gitaristen) de
Troubabroers. De
Troubabroers
hebben een
uitgebreid repertoire,
nostalgische
Nederlandse liedjes
met een knipoog en een verzoek programma! Zij
voorzien ieder van een leuke grap en grol en muzikaal
entertainment!
Anja Jonker

Colofon

Stichting Tuin van Kapitein Rommel
Info@tuinvankapiteinrommel.nl
www.tuinvankapiteinrommel.nl
Bankrekening:
IBAN: NL55 RABO 03119 61 444
Rabobank Noord Kennemerland
Adres Tuin:
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: Janine Cornel-Draijer,
Joan IJssel de Schepper, Henk Veen, Margot Nell,
Anja Jonker en Devra Mooij
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