
De Tuin van Kapitein Rommel biedt mensen de
gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een prachtige
tuin. Centraal in de tuin ligt de vijver met daaromheen
verschillende natuurlijke milieus.

De Stichting Tuin van Kapitein Rommel organiseert
regelmatig sociale-, culturele-, en recreatieve
evenementen voor kleine en grotere groepen.
Amateurkunstenaars exposeren hun werk en er zijn
speciale educatieve projecten voor schoolkinderen.

Bijna alle activiteiten worden uitgevoerd door
vrijwilligers. Sommige vrijwilligers 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 mogelijk-
heden voor allerlei contacten geven de Tuin een
unieke culturele ontmoetingsfunctie in Castricum.

Voorwoord

Als we dit jaar iets hebben geleerd is

het wel dat niets vanzelfsprekend is.

De corona-pandemie duurde langer

dan we verwacht hadden. Dit leidde

onder andere tot veel extra bestuurs-

vergaderingen om de geadviseerde

maatregelen van het Rijk te vertalen

in regels op de Tuin. Zo kregen we

voor een gratis optreden van Sjors

van de Panne geen toestemming,

terwijl een aantal weken later het

pompoenenconcert doorgang kon

vinden met als enige eis een corona-

check. Toch zijn we er in geslaagd om

binnen de op dat moment geldende

regelgeving de sprookjestuin, het

beestjespad en kabouterpad door-

gang te laten vinden. Ook de ont-

moetingsruimte was wisselend toe-

gankelijk. Verhuur was niet mogelijk.

Het lichtjespad in december moesten

we op het laatste moment afgelasten.

Nieuw waren de kunstworkshops en

kunstweken. Een initiatief dat

volgend jaar zeker een vervolg krijgt.

De financiële verliezen zijn zeer

beperkt gebleven. Bijdragen van de

landelijke overheid werden toege-

kend, alsmede aangevraagde subsi-

dies van de gemeente. Ook kregen we

veel publiciteit : tv Rijnmond maakte

een YouTube filmpje, TV Castricum

filmde de sprookjestuin en Margot

werd verrast met een groot artikel

met foto in het NH dagblad. Ze begint

langzaam te wennen aan haar

bekendheid. Mede hierdoor trokken

we meer bezoekers dan in vergelijk-

bare jaren daarvoor.

De relatief rustige maanden zijn goed

besteed. We hadden meer tijd om

klussen te klaren die uit tijdnood

waren blijven liggen. Het bestuur is

in de energiebesparing gedoken met

onder andere als gevolg een eerste

aanzet tot installatie van een nieuw

ventilatiesysteem met warmteterug

winning en ingebouwde CO2 sen-

soren. De Wet Bestuur en Toezicht

Rechtspersonen (WBTR) werd en

wordt grondig bestudeerd om zo de

aanpassingen voor de statuten voor

de Tuin in kaart te brengen.

Vrijwel alle vrijwilligers bleven de

Tuin trouw, we hebben er zelfs een

aantal nieuwe bijgekregen.

Al met al reden genoeg om met volle

kracht de uitdagingen in het nieuwe

jaar aan te gaan. En om plannen te

realiseren die op stapel staan.

Janine Draijer

Voorzitter



Activiteiten
In verband met de coronamaatregelen ging de Groenbeurs 

begin mei niet door. Wel kon, onder voorwaarden, de 

eerste Kunstweek wel van start gaan met een wandeling 

door de tuin. Helaas werden half december de maat-

regelen weer aangescherpt, waardoor het Lichtjespad niet 

plaats kon vinden.

Kunst in de Tuin
Dit jaar was de tuin zes weken gevuld met prachtige kunst! 
Deze weken werden in samenwerking met Anja Jonker 
georganiseerd.
• 3 t/m 8 mei, glaskunst & textiel.
• 31 mei t/m 6 juni, houtkunst.
• 2 t/m 6 augustus, kunstschilders. 
• 6 t/m 26 september, Landartgroep Fenix.
• 4 t/m 8 oktober, keramiek.
• 25 t/m 5 november, IMIX.

Sprookjestuin
In samenwerking met Artkid
van kunstenares Anja Jonker, 
is er al tien jaar lang iedere 
zomer een Sprookjestuin in 
de Tuin van Kapitein Rommel,
altijd in de eerste week van 
de schoolvakantie. 
In de tuin staan dan 26 
sprookjes opgesteld, waar 
kinderen niet alleen naar 
kunnen kijken, maar ze ook 
kunnen aanraken; de 
sprookjes zijn interactief.
In 2020 kon de Sprookjestuin 
helaas niet doorgaan vanwege corona. Dit jaar konden wij 
wel van start -door een subsidiebijdrage- met een 
professioneel reserveringssysteem, tijdssloten en kaart-
verkoop. Door die bijdrage werd de Sprookjestuin 
coronaproef opgesteld.

Het project Sprookjestuin was een groot succes! Het doel 
was om 1000 kinderen te ontvangen. Dat aantal werd 
ruimschoots gehaald: 1390 kinderen bezochten de    
Sprookjestuin. Tel daar de ouders en begeleiders nog 
eens bij op, dan zijn er in vijf dagen ruim 2200 mensen
geweest die hebben genoten van de sprookjes. De 
Sprookjestuin genereerde veel publiciteit:
• CTV- maakte een mooie film die een paar maal per 

dag te zien was.

Uit het bestuur
Enkele onderwerpen die in 2021 aan de orde zijn 

gekomen:

 Covid maatregelen en implicatie regels Tuin
 Aanvraag subsidies kunst
 Aanvraag tweede tuinman WNK
 Onderzoek energiebesparende maatregelen
 Begeleiding stagiaire
 Implementatie Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen in statuten Tuin

Plannen:

 Aanleg kleine jeu de boules baan
 Plaatsen extra schuur
 Werven vrienden - ook ondernemingen.
 Uitbreiding en verfijning educatie 
 Oriëntatie samenwerking Stichting Welzijn 

Castricum

• Het NH-dagblad, editie Kennemerland, pakte uit 
met een foto op de voorpagina en een groot 
interview.

• IJmond- tv heeft een film gemaakt.
• De huis-aan-huisbladen publiceerden over de 

Sprookjestuin.
Op 30 punten in Castricum werden posters opge-
hangen. De ruim 40 vrijwilligers van de Tuin van 
Kapitein Rommel maakten deze vijf dagen tot een 
groot evenement dat inmiddels een grote bekendheid 
heeft in de hele omgeving.

Beestjespad en Kaboutertuin
Het Beestjespad en 
het Kabouterpad trok
ken respectievelijk 
255 en 411 kinderen. 
Deze activiteiten 
waren mogelijk door 
het reserveringssysteem 
en tijdslot.

Pompoenenconcert
Bij het Pompoenenconcert werd met Kees Ouwejans en 
Makkers gedanst en luidkeels meegezongen. In dat 
tijdvak was dat toegestaan. Er werd een tijdslot ingesteld 
en op QR- codes gecontroleerd.



Onderhoud in de Tuin

Ondanks de beperkingen door corona is er door de vrijwilligers 
hard weggewerkt in de Tuin. Er is veel onderhoud uitgevoerd, 
schoongemaakt en verschillende zaken zijn opgeknapt. Enkele 
voorbeelden zijn:

Kruidentuin
In 2020 is besloten om
de kruidentuin geheel 
her in te richten. In 
het najaar van 2020 
waren alle kruiden 
eruit gehaald en 
opgepot of ingekuild. 
In het voorjaar 2021 
is de kruidentuin helemaal opnieuw ingeplant. Een flinke klus 
maar met een mooi resultaat

Snoeiwerk

Er is veel snoeiwerk 

uitgevoerd. Met name
aan de achterzijde van 
de tuin is er meer 
openheid gecreëerd 
om meer licht in de 
Tuin te krijgen. Ook zijn 

de fruitbomen bijna allemaal gesnoeid. Dit was te merken aan 
het vele fruit dat er in het najaar aanhing.

Vijver
In het voorjaar heeft de 
gemeente de waterkwaliteit
van de vijver onderzocht. 
Een van de conclusies was 
dat het zuurstofgehalte te 
laag was. Om de water-
kwaliteit te verbeteren 
heeft de gemeente een kleine fontein en een extra 
baggerbeugel aan de tuin gegeven. In het najaar is er flink 
gebaggerd en in het voorjaar 2022 zal de fontein worden 
geplaatst.

NLDoet en Natuurwerkdag
Jaarlijks neemt de Tuin deel aan de landelijke NLDoet dag van 
het Oranje Fonds in het voorjaar  en de Natuurwerkdag van de 
Landschappen in het Najaar. Daar wordt veel werk uitgevoerd. 
In 2021 hebben we onder meer nestkasten gemaakt voor de 

koolmees en egel-
huizen. De tuin-
meubelen zijn schoon-
gemaakt en geschil-
derd en de kas is 
schoongemaakt. De 
gemeente heeft hout-
snippers geleverd die 
zijn uitgereden over 
de paden

Opknappen schuur en opslag

Het schuurtje is geschilderd, de achterkant is verbeterd 
en er is een opstelplaats gemaakt voor de kruiwagens 
en de tuinslangen. Nog niet alles is klaar maar we 
werken door in 2022 om alles af te ronden

Plantenkas
De plantenkas is schoon-
gemaakt en heringericht. 
In 2020 zijn er verwar-
mingsmatten geplaatst. 
In 2021 zijn daar 3 groei-
lampen bijgekomen.

Ontmoeten
In juni ging de wekelijkse 

wijkontmoeting weer van 

start. Ouderen waren blij 

elkaar weer te zien!

Koffie bij de Kapitein: 
ouderen van de woon-
zorgcentra hebben een 
aantal middagen de Tuin bezocht. Deze ontmoetingen 
zijn erop gericht ouderen een fijne middag in de natuur te 
bieden. Er werd door de tuin gewandeld, waarbij genoten 
is van alles wat er groeit en bloeit. Er zijn 
natuurschilderijen gemaakt en er werd gekleid. Koffie en 
iets lekkers horen hier natuurlijk ook bij!
Wij ontvingen op het terras ruim 500 bezoekers voor een 
kopje koffie en/of (kruiden-) thee. De producten die wij 
serveren zijn waar mogelijk duurzaam en biologisch, met 
het keurmerk Fair Trade, UTZ of Rainforest Alliance.



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, een consumptiebon 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.

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 2018 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).

Financieel overzicht 2021

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 Town 
• 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 stations-
vijver schuin tegenover het station van 
Castricum.

like ons op facebook

Balans per 31 december 2021

Activa Passiva

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

Gebouw en inventaris 1168 745 Eigen vermogen 23063 22.910

Vorderingen 6810 828 Overige Reserves 457 5.527

Liquide middelen 48597 42.178 Kortlopende schulden 28756 15.314

56575 43.751 52276 43.751

Resultatenrekening over 2021

Baten 2021 2020 Lasten 2021 2020

Giften 1210 632 Personeelsuitgaven 49316 33.055

subsidies 46591 40.631 Activiteiten 8721 1.667

Activiteiten. 26814 9.043 Organisatiekossten 8472 6.366

Huisvestingskosten 5612 6.933

Afschrijvingen en btw 2342 1.828

saldo 153 456

74615 50.306 74616 50.305

Werd het jaar 2020 gekenmerkt door de beperkingen als gevolg van de Corona-pandemie, de zomer
van 2021 liet gelukkig weer veel toe.
De bijdrage van de activiteiten aan het resultaat van 2021 lag weer op het niveau van 2019. Alleen de
mogelijkheden voor verhuur waren als gevolg van de 1,5m beperking nog ver beneden het gebruikelijke
niveau. Dit werd gecompenseerd door de hogere opbrengsten van de catering, met dank aan het mooie 
zomerweer. Dankzij subsidie van de gemeente Castricum kon een reserveringssysteem worden gebouwd 
waardoor de wegens corona vereiste spreiding van het bezoek kon worden gerealiseerd.
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