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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 bij 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 van harte 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 evene-
menten voor kleine of grotere groepen georganiseerd, 
exposeren amateurkunstenaars hun werk of zijn er 
speciale educatieve projecten voor schoolkinderen. 
Mensen met beperkingen, ongeacht van welke aard, 
behoren nadrukkelijk ook tot de doelgroep.  
  
Alle activiteiten worden zo goed als mogelijk 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 voor 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 maken de Tuin een unieke 
culturele ontmoetingsplek in Castricum. 

 

Voor de wind is het goed zeilen. 
 

We hebben een zeer succesvol jaar achter de rug. Prachtig 
weer bij de meeste evenementen en tomeloze inzet van 
vrijwilligers en medewerkers. 
 
We hebben de banden met aan ons verwante organisaties 
strakker aangehaald. Waaronder Transitie Castricum, wat 
onder andere resulteerde in het inmiddels bekende en 
succesvolle soepcafé. We vierden ons 25 jarig bestaan en 
leerden veel over de historie van de Tuin van Kapitein 
Rommel. Ook onze bijeenkomsten tegen vereenzaming: vrije 
inloopochtenden voor ouderen en Koffie bij de Kapitein, zijn  
succesvol. We zijn weer een aantal stapjes verder in ons 
streven naar duurzaamheid. De herinrichting is bijna voltooid. 
En niet te vergeten: sinds eind 2019 hebben we 5 loopeenden, 
die zich al snel helemaal thuis voelen in de Tuin.  
 
We willen hierbij de vrijwilligers en medewerkers heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet en creativiteit.  
 
Namens het bestuur van de Tuin van Kapitein Rommel, 
 
Janine Cornel-Draijer voorzitter.  
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Tuin van Kapitein Rommel 
 
Zaterdag 22 juni 2019 heeft de Tuin van Kapitein Rommel 
het 25-jarig bestaan gevierd, een verjaardagsfeest waarvoor 
iedere inwoner van Castricum, van jong tot oud, is 
uitgenodigd. Voor iedereen was er de hele dag van alles te 
beleven met koffie, wat lekkers en een attentie. Voor de 
kinderen een speurtocht en poppenkast. Een fotowedstrijd 
en muziek. 
 
 

 
 
Wethouder Falgun Binnendijk opende het feest. ”De gemeente Castricum is maar 
wat trots op deze bijzondere plek. Een prachtige natuur- en ontmoetingstuin in 
het hart van Castricum, die we met liefde koesteren. Voor mij een eer dat ik het 
feest mag openen”, aldus wethouder Falgun Binnendijk. 

 

Corrie Herman neemt afscheid als voorzitter. 

 

Na 14 jaar heeft Corrie Hermann begin 2019 
afscheid genomen als voorzitter van de Tuin 
van Kapitein Rommel. Tijdens het 25-jarige 
jubileum van de Tuin is Corrie door 
wethouder Falgun Binnendijk met een 
prachtige bos bloemen in het zonnetje gezet.   

 
 
 

Wethouder Binnendijk en Corrie Hermann 
                                                                         

Ontmoetingsruimte vernieuwd 

             Vernieuwde Ontmoetingsruimte 
 

In 2019 hebben we in januari langer moeten wachten 

op de opening van de Tuin na de wintersluiting. Deze 

jaarlijkse sluiting rond de kerstperiode is benut voor 

een grondige opknapbeurt van de Ontmoetingsruimte 

met een geheel nieuwe keuken, een complete 

schilderbeurt, nieuw   meubilair en verandadoek bij de  

overkapping buiten. Dit alles hebben we kunnen 

realiseren door bijdragen van het Oranje Fonds, het VSB 

Fonds, het Rabobank Coöperatie fonds, de Lionsclub 

Castricum en Mulitmate Castricum. 

Midden in de gemeente  

Niet alleen ligt de Tuin als 
een spin in het web in het 
oude hart van Castricum. 
We hebben in 2019 weer 
met allerlei partners 
samengewerkt.  
We hebben met subsidie 
van de gemeente en 
samen met de Viva zorgorganisaties een aantal 
bewoners van de Santmark en de Boogaert een aantal 
ochtenden ‘in het groen’ kunnen bezorgen.  
 

Verbinden 
De centrale functie van de Tuin is ontmoeting. Iedere 
inwoner of bezoeker van Castricum is elke werkdag 
welkom om rond te kijken, op het terras of in de 
gezellige ontmoetingsruimte neer te strijken met koffie 
of (kruiden-)thee en een praatje te maken. Jonge 
ouders spreiden een kleed uit voor hun baby’s en 
kleuters, mensen op leeftijd komen een bordspel spelen 
of halen herinneringen op, treinreizigers spreken af 
elkaar vóór een wandeling te ontmoeten en trimmers 
puffen uit na hun bosloop.  
Gastvrij en informeel, zonder verplichtingen en ook 

mensen met beperkingen zijn altijd welkom. 
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Natuur van alle kanten 
De Tuin biedt veel soorten natuur: een 

stinzenbosje, waar al vroeg bolletjes 

bloeien. De bloemenborder waar vlinders 

op af komen en de kruidentuin. Daarnaast  

de vijver met planten, vissen en insecten, 

de kweekkas en  verschillende natuurlijke 

milieus met hun eigen plantengroei. Met de 

bomen en struiken vraagt dit veel onder-

houd om het hele jaar door aantrekkelijk te 

laten blijven en de bezoeker steeds weer 

iets nieuws te bieden. Volop werk voor de 

vrijwilligers dus. De gemeente helpt bij het 

onderhoud van de bomen. 

 

Groenbeurs 

Op 4 mei 2019 
is de jaarlijkse 
Groen-beurs 
weer 
georganiseerd 
samen met 
Groei en Bloei. 
Duizenden 
bloemen en 
planten maar 
ook het ruilen 
van planten is 

mogelijk.  En zijn er kruiden te koop. We 
hebben veel  kruiden verkocht van de 
kwekerij de Buitenkans uit Heiloo namelijk 
dragon, venkel, maggiplant, citroenmelisse, 
Marokkaanse munt ananasmunt, peterselie 
en salie. 
 

Sprookjestuin 
 
De jaarlijkse 
topper voor 
jonge kinderen, 
de 
Sprookjestuin 
aan het begin 
van de zomer-
vakantie, trok 
een record 
aantal 
bezoekers: ruim 
1650 (!) in vijf 
dagen. 

 
Sprookjestuin:”Kus mij” 

 

Cultuur  
Amateurkunstenaars uit de regio stelden 
hun werk ten toon, iedere twee maanden 
zag de ontmoetingsruimte er anders uit.  
Pincet en Penseel werkt graag naar de 
natuur in de Tuin. Actiekoor ‘de 
Straatklinker’ is vaste bewoner en bij 
allerlei evenementen was er muziek van 
lokale amateurgroepen, van kinderliedjes 
tot kerstliederen, van meezing-liedjes tot 
de historische grammofoonplaten van 
Kapitein Rommel.  

 

              1 en 2 juni: Kunstfietsroute 
 

Natuur- en milieueducatie 

Alle basisschoolleerlingen van groep zes en 
zeven worden in april uitgenodigd voor een 
lestocht in de tuin: kijken, benoemen, 
proeven, zelf doen.  
In de schoolvakanties zijn er voor kinderen 
verschillende speurtochten of knutsel-
programma’s georganiseerd.  
In september hebben we het ‘Beestjespad’ 
voor leerlingen van groep drie en vier 
georganiseerd. 

           Basisschoolleerlingen 

Kabouterpad 

 
Herfstvakantie met het kabouterpad. 
 

Pompoenenconcert 

     Pompoenenconcert 30 aug. 2019 met Unicorn. 

 
Midwinterfeest 

Met onder meer  Amicore, vierstemmig 
koor uit  hartje Jordaan in Amsterdam en de 
Midwinterhornblazers ‘Van hakken komt 
Blazen’.   

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 
ontmoetings-ruimte geeft met zijn glazen 
gevelwand een prachtig zicht op de Tuin. 
Vóór 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 circa 30 
personen en is voorzien van een compleet 
ingerichte keuken, Huur is mogelijk in het 
weekend en op werkdagen ’s avonds. 
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Financieel overzicht 2019 
 

Balans per 31 december 2019 

Activa Passiva 

  31-12-2019 31-12-2018   31-12-2019 31-12-2018 

Gebouw en inventaris 4.201 13.172 Eigen vermogen 22.179 19.969 

Vorderingen 5.430 3.810 Kortlopende schulden 8.527 5.527 

Liquide middelen 36.356 24.490 Overige Reserves 15.281 15.976 

  45.987 41.472  45.987 41.472 
 

De Tuin van Kapitein Rommel kon in het verslag over 2018 melding maken van de start van de bouw van de nieuwe keuken, de aanschaf van 
nieuw meubilair voor de ontmoetingsruimte en de aanschaf van een veranda waardoor de verblijfsmogelijkheden aanzienlijk werden 
verbeterd. In mei werd de operatie afgerond met de inzet van veel vrijwilligers en een aantal subsidiënten. De totale uitgaven beliepen ruim € 
22.000 en wij ontvingen van subsidie van Lions Club (4.000), VSB Fonds (5.000), Rabobank (3.000) en Oranje Fonds (10.000). Bezoekers 
hebben veel (kleine) giften gedaan, o.m. gevolg van de mooie zomer en het 25-jarig jubileum. De gasten van een van de huurders doneerden 
de opbrengst van een huwelijksfeest ad € 372 aan de Stichting als bijdrage aan de herplant van de door buxusmot aangevreten haag in de 
kruidentuin. Het aantal kinderen dat met (groot-)ouders de Sprookjestuin bezocht was weer aanzienlijk groter dan het voorafgaande jaar. De 
opbrengst Vrienden van de Tuin is door natuurlijk verloop wat lager geworden. De kerstmarkt werd geplaagd door veel kou, wind en regen. 
 

Doe mee met de Tuin van Kapitein Rommel 
 

Word Vriend  
  
De Tuin van Kapitein Rommel is een prachtige plek met vele 
mogelijkheden voor de inwoners van Castricum en andere 
omwonenden. Maar het onderhoud en de activiteiten kosten ook veel 
geld. De basissubsidie van de gemeente is essentieel maar het is een 
slechts een basis. De Tuin kan niet bestaan zonder financiële hulp van 
de ‘Vrienden’. Vrienden betalen jaarlijks een bedrag van minimaal   
€ 20,- en krijgen daarvoor twee keer per jaar het Tuinbericht, twee 
consumpties en korting bij lezingen en huur van de Tuin.  De Tuin heeft 
de ANBI-status en dat houdt in dat de bijdrage onder voorwaarden 
aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.   
Meer informatie op https://tuinvankapiteinrommel.nl/word-vriend/ 
  
Word vrijwilliger  
  
Alle goede dingen bestaan uit drieën: naast de steun van de gemeente 
en de bijdragen van de Vrienden is de inzet van actieve vrijwilligers de 
derde pijler waar de Tuin op rust. Groenvrijwilligers onderhouden de 
tuin, gastvrouwen/-heren ontvangen bezoekers en mensen met twee 
rechterhanden, poetsen, timmeren, monteren en transporteren alles 
wat los en vast zit. De administratie is efficiënt gemaakt en het bestuur 
werkt hard om alles in goede banen te leiden. De PR-commissie heeft in 
2019 veel werk verzet, onder andere door het schrijven van 
persberichten, Tuinberichten en het ontwikkelen van flyers. Wie enkele 
dagdelen per week beschikbaar heeft, of incidenteel een handje uit wil 
steken, is hartelijk welkom. Als blijk van waardering worden er voor 
vrijwilligers aantrekkelijke activiteiten georganiseerd en genieten zij 
bepaalde voordelen. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen 
met onze activiteitencoördinator Margot Nell  (ma/do/vr tussen 10.00 
en 16.00 uur).  
 
 
 

   Bezoek ons op   

 
 
 

Samenwerking  
  
De Tuin van Kapitein Rommel werkt samen met onder 
andere: 

 Stichting Welzijn Castricum 

 Werkgroep Oud Castricum  

 Landschap Noord-Holland  

 Parnassia Groep – locatie de Wissel 

 Wikipedia  

 Veldt administratie 

 Stichting Odion  

 Pomologische Vereniging Noord-Holland 

 Groei en Bloei  

 Transition Castricum 

 Hortus Alkmaar 

 S.I.G. 

 CALorie  

 de Vogelbescherming 
 

 

Algemene gegevens 

 

Bezoekadres: 
 
Tuin van Kapitein Rommel 2  
1901 DZ  Castricum  
Telefoon: 0251 – 67 23 56  
Email: info@tuinvankapiteinrommel.nl 
Email: bestuur@tuinvankapiteinrommel.nl 
Website: www.tuinvankapiteinrommel.nl  
 
Openingstijden De Tuin is geopend op 
werkdagen van 9.30 uur tot 16.30 uur 
Te bereiken via de brug over de stationsvijver 
schuin tegenover het station van Castricum. 
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