Castricum, 28 januari 2009

Zeeveld krijgt facelift van schildersleerlingen
Leerlingen van ESPEQ schildersopleidingen uit Heerhugowaard en vrijwilligers van Stichting
Jan XVII geven deze weken het interieur van Duinboerderij Zeeveld aan de Noorderstraat in
Bakkum een ware facelift. In Zeeveld is monastiek centrum Jan XVII gevestigd, een
oecumenische woon- en werkgemeenschap in ontwikkeling die in het bijzonder de
kloosterregel van Benedictus met nieuw elan hoopt te bezielen. Minstens een maal per maand
kunnen gasten hier terecht voor een viertal stiltedagen waarbij ze ook kunnen deelnemen aan
de vaste gebedsmomenten.

“We hebben een prachtig complex, en een al even mooie missie” zegt de directeur van het
centrum, Thomas van Kleef. “Maar omdat we kerkelijk niet gebonden zijn, is het vrijwel
onmogelijk om fondsen te werven om ons werk te ondersteunen en het gebouw
te onderhouden. Ieder dubbeltje moet twee keer worden omgedraaid voordat het kan worden
uitgegeven. Daarom zijn we erg blij dat ESPEQ opleidingsbedrijven ons te hulp is geschoten.
Het huis moest nodig worden geschilderd maar het inhuren van een schildersbedrijf zou voor
ons onbetaalbaar zijn geweest.” Volgens Van Kleef is de medewerking van de vrijwilligers
van stichting Jan XVII al even belangrijk: “ behalve met het aanbrengen van brandwerende
deuren in het slaapverblijf zijn zij nu druk in de weer met het installeren van nieuwe
verlichting in bijvoorbeeld onze kapel, gevestigd in wat ooit de deel was.“

Voor de renovatie van Zeeveld werd een kleurenschema ontworden dat recht moest doen aan
zowel het karakter van de boerderij als aan de doelstelling van de stichting. Daarbij werd
samengewerkt met ontwerpster en illustratrice Hannah Tofts, bekend van ondermeer de
Zzebbraa wenskaarten. De ESPEQ leerlingen worden ter plaatse begeleid door Jan Weda van
Weda Schilders uit Castricum. Vanuit de opleiding wordt het project gecoördineerd door
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Thomas Buiter. Aannemer Ton Borst van A.C.Borst Bouw legde de contacten tussen Zeeveld
en ESPEQ.

Duinboerderij Zeeveld staat sinds vorig jaar op de monumentenlijst van de gemeente
Castricum. Sommige werkzaamheden aan de boerderij komen sindsdien in aanmerking voor
een kleine gemeentelijke subsidie. Voor de herinrichting van de tuinen van Zeeveld, waarmee
in 2008 werd begonnen, werd subsidie verleend door de provincie en Landschap Noord
Holland. Bij de uitvoering daarvan waren leerlingen van het Clusius College uit Alkmaar
betrokken.

2

