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Verslag Willibrordus Draait Door 2021           19 november 2021  
 
 
Op 3, 4 en 5 september 2021 vond voor de vijfde keer Willibrordus Draait Door, “Voeding voor 
de geest” plaats. Een jaarlijks terugkerend cultureel evenement georganiseerd door Stichting 
Willibrordus Draait Door op het Landgoed Willibrordus in Heiloo.  
 
 
Doelstelling 

Willibrordus Draait Door is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt gehouden op Landgoed 

Willibrordus in Heiloo. Dit landgoed staat bij velen in de regio bekend onder de naam “Willibrordusstichting”  

- de naam van de psychiatrische inrichting die daar vroeger gevestigd was.  

Vanaf 2011 heeft het tot rijksmonument verklaarde hoofdgebouw met kapel een andere bestemming 

gekregen. De hoofdbestemming van het landgoed is wel nog immer kort- en langdurige klinische behandeling 

door GGZ-NHN aan + 250 cliënten. De herbestemde rijksmonumentale panden moeten meerwaarde creëren 

voor de cliënten, inwoners van Heiloo en de regio. Het hoofdgebouw is een businesscentrum en de kapel een 

cultureel centrum (Cultuurkoepel Heiloo) geworden. Willibrordus Draait Door (WDD) bevordert de 

publiekstoegankelijkheid en draagt bij aan het behoud van het landgoed en de daarop aanwezige 

rijksmonumenten.  

Het festival Willibrordus Draait Door heeft het motto “Voeding voor de geest”. Aan dit motto wordt inhoud 

gegeven door de ontmoeting van jong en oud elkaar, samen kijken, luisteren, verwonderen en verbazen 

teneinde (opnieuw) geïnspireerd te raken. Basis voor de ontmoeting is zorgvuldige programmering van actueel 

theater, muziek, films, lezingen en exposities. Contact tussen evenementbezoekers en artiesten en 

evenementbezoekers en bewoners van het landgoed, wordt bevorderd. Dit leidt tot bijzondere ontmoetingen 

en ervaringen en draagt bij aan het besef van gelijkwaardigheid en verbinding. De al dan niet psychisch 

gezonde binnen- en buitenwereld van het landgoed ontmoeten elkaar in een context van cultuur, inspiratie en 

begrijpen. WDD richt zich op de regionale samenleving. De doelgroep is breed en gevarieerd in interesses en 

leeftijden.  

 
Historie in het kort 
De eerste edities van WDD in 2015 en 2016 zijn bijzonder succesvol verlopen. Er was groeiende publieke 

belangstelling van verdeeld over 3 dagen ca. 2.500 bezoekers in 2015 en 5.000 in 2016. Publiek en 

recensenten waren lovend over de programmering. 

In 2017 kampte het evenement met 3 hoegenaamd volledige dagen regen. De slechte financiële resultaten als 

gevolg daarvan gaven onvoldoende armslag om het evenement in 2018 te kunnen organiseren.   
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In 2019 kwam WDD weer ijzerstek terug met een geslaagd 3-daagsfestival met weer vele muziek- en theater 
voorstellingen, binnen en buiten, opgesierd met tot verbeelding sprekende beeldende kunst.  
In het coronajaar 2020 heeft Willibrordus Draait Door om de wel bekende redenen niet plaats kunnen vinden. 
 
 

Willibrordus Draait door 2021  

Programmering & Corona 

Corona speelde bij de voorbereiding van de 2021 versie van WDD een belangrijke rol. Met de voorwaarde dat 
geldende coronamaatregelen uitvoerbaar moeten kunnen zijn is gekozen voor een licht-klassieke 
programmering. Het plan was om met meerdere binnen- en buitenpodia te werken en een culturele markt 
voor Heiloo te organiseren. Op het grote buitenpodium zouden de concerten die in de Cultuurkoepel met een 
beperkte hoeveelheid bezoekers plaats zouden mogen vinden, via een livestream te volgen zijn. Het bleek 
echter dat een evenement met meerdere podia meer publieksbewegingen op zou leveren dan toegestaan en 
niet veilig binnen de toen geldende corona maatregelen kon worden georganiseerd. Uiteindelijk is besloten 
om de programmering af te schalen en alleen voorstellingen in de Cultuurkoepel doorgang te laten vinden. De 
bezoekersaantallen waren als gevolg van de anderhalve-meter-maatregel beperkt. Wat overbleef was  
toch meer dan de moeite waard: de Carmina Burana, het Noordhollands Jeugdorkest, Orkest van de 18e Eeuw, 
Astori Amsterdam, Johannette Zomer, Lavinia Meijer, Aristos Quarted en Celine Janssen.    
 
Publieksinformatie  
Het evenement is onder de aandacht gebracht met een uitgebreide campagne. Veel aandacht moest worden 
besteed aan de feiten dat het mocht, verantwoord kon, (corona) veilig was en wat er zou gebeuren als alles 
onverhoopt afgeblazen moest worden.  Met een zorgvuldig gekozen media-mix van “oude” en nieuwe media 
is gedurende langere periode actuele informatie verstrekt en is het publiek geïnformeerd over de boodschap: 
corona werpt drempels op, maar als het optreden doorgaat beleef je een uniek, veilig en fantastisch intiem 
optreden. En als het niet door mag gaan krijg je de prijs van het kaartje terug. De informatie aan het publiek 
vereiste naast de gebruikelijke inhoud dus veel aandacht voor elementen die zonder corona niet aan de orde 
zouden zijn. Deze noodzakelijke extra communicatie inspanningen zijn financieel mogelijk gemaakt door het 
corona Herstelfonds Heiloo.      
 
Organisatie 
Het culturele festival Willibrordus Draait Door “Voeding voor de geest” wordt jaarlijks georganiseerd door de 
stichting Willibrordus Draait Door. De stichting heeft de Culturele ANBI status. Alle taken binnen de stichting 
en ten behoeve van de organisatie en verzorging van het festival worden door vrijwilligers zonder enige 
vergoeding uitgevoerd. De organisatie van het festival in 2021 kenmerkte zich door het steeds aanpassen aan 
de wisselende coronamaatregelen. Het vastleggen en weer afzeggen van optredens en benodigde faciliteiten  
was een frustrerend kenmerk van de organisatie voor dit jaar. De unieke optredens en het tijdsgewricht 
waarin deze eindelijk weer plaats konden vinden, zorgden voor enthousiast publiek dat voorzichtig maar toch 
in ruime mate de weg naar het theater weer wist te vinden. Gespreid over de 3 dagen zijn er in totaal  1290 
bezoekers geweest. Rekening houdende met 1,5 meter afstand is dat bijna 2 kilometer bezoekers.  
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Ondanks alle hobbels in de aanloop kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd festival. De blijdschap van zij 
die weer konden optreden en het publiek dat weer kon genieten deed de moeizame aanloop snel vergeten en 
wekte weer energie op voor de volgende editie. 
         
Financieel  
De fondswerving voor Willibrordus Draait Door 2021 was gebaseerd op een corona-veilig festival met 
meerdere podia, zowel binnen als buiten. De grillige ontwikkeling van het virus en de noodzakelijke 
aanpassingen van de regelgeving door de overheid, maakte afschaling van het festival noodzakelijk. 
Hieronder treft u een samenvatting van de financiële resultaten aan. Het volledige overzicht met o.m. de 
oorspronkelijke begroting is een bijlage.        
 
 

Financieel overzicht Willibrordus Draait Door 2021 

Uitgaven €  Dekking €  
Programmering  23.131  Entree gelden 19.110 

Publiciteit    9.163 Fondsen, subsidies, sponsoren, giften  

Huur licht, geluid     1.280  Taqa 5.000 

Huur accommodatie     3.000 Pr. Bernard Cultuurfonds  2.500 

Organisatiekosten     1.353  Gemeente Heiloo 5.000 

  Koepel BV 3.000 

  Overige  2.400 

  Ondersteuning corona herstelfonds  
gemeente Heiloo  *  

4.000 

Totaal  38.845  41.010   

Resultaat   2.165 

 
* Willibrordus Draait Door heeft voor het 2021 festival van het corona Herstelfonds Heiloo bijdragen 
   ontvangen voor: 
   - Publiciteit € 4.000,= 
   - Uitmarkt Uit&Zo (beoogd onderdeel van het festival) € 2.000,= 
   - Livestream faciliteiten € 11.000,= 
   - Huur Horeca Paradetent € 5.000.= 
  Omdat als gevolg van de coronamaatregelen de publieksbewegingen beperkt moesten worden is het festival 
  noodzakelijkerwijs afgeschaald en zijn o.m. de Uitmarkt en het livestreamen naar buiten podium niet 
  doorgegaan. De betreffende bedragen met uitzondering van € 4000 voor publiciteit, dus € 18.000,= zijn 
vooralsnog gereserveerd voor het organiseren van de corona veilige editie van Willibrordus Draait Door 2022.      
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