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Verslag Willibrordus Draait Door 2022           16 juni 2022 
 
 
Op 26, 27 en 28 mei 2022 vond voor de zesde 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, 
en in 2021 kon het slechts beperkt plaatsvinden door de toen geldende Corona maatregelen. 
 
 

Willibrordus Draait door 2022  

Programmering 

In 2022 kon weer volledig uitgepakt worden met een uitgebreide mix aan muziek en theatervoorstellingen, 
waarbij in het bijzonder ook aandacht werd besteed aan kindervoorstellingen. 

Voor detailinformatie over de programmering verwijzen wij naar de speciale Willibrordus Draait Door Krant, 
die in een oplage van 50000 stuks huis aan huis verspreid is in de regio. 
 
Publieksinformatie  
Het evenement is onder de aandacht gebracht met een uitgebreide campagne. Behalve genoemde 
Willibrordus Draait Door krant is er uitgebreid gewerkt met sociale media, met een postercampagne, en met 
advertenties in een aantal regionale huis aan huisbladen. Ongeveer 10 % van de festivaluitgaven werd 
gebruikt voor PR doeleinden. Heiloo en omgeving kon niet om Willibrordus Draait Door heen. 
 
Organisatie 
Het culturele festival Willibrordus Draait Door 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.  
In 3 dagen tijd is er door een vijftiental vrijwilligers een festivalterrein ingericht met een groot buitenpodium, 
zweefmolen, foodtrucks, kunstwerken, tentluifels, een Binnentuinpodium, toiletten, enzovoorts. Gedurende 
de festivaldagen waren zo’n 60 vrijwilligers actief bij de diverse optredens en bij de entree.   
 
Publiek 
Ondanks de uitgebreide PR activiteiten en de attractieve programmering heeft het publiek het festival in 
onvoldoende mate weten te vinden. Het aantal bezoekers bleef steken rond de 1000 verdeeld over drie 
dagen. De verwachting van de organisatie was rond de 3000 á 4000. 
Deze teleurstellende opkomst is slechts ten dele te wijten aan het betrekkelijk koude weer. Waarschijnlijk 
speelde angst voor corona nog een rol, alsmede de kosten voor een entreebewijs (€ 27 / € 20 voor een 
geheel/gedeeltelijk passe partout, kinderen gratis).  
Desalniettemin heeft het publiek dàt er was ruimschoots genoten van diverse mooie voorstellingen. 
Aangehecht enkele lovende krantenartikelen. 
         
Financieel  

De fondswerving voor Willibrordus Draait Door 2022 was succesvol, mede doordat er gebruik kon worden 
gemaakt van corona fondsen. De geringe publieke belangstelling was echter een ernstige financiële 
tegenvaller. Daarnaast bleek een groot deel van het publiek slechts te komen voor individuele voorstellingen 
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en bleef niet genieten van andere activiteiten op het terrein – waarschijnlijk als gevolg van het koude weer. 
Met als gevolg dat de horeca in plaats van winst, verlies opleverde (in verband met afgegeven 
omzetgaranties). 
Uiteindelijk heeft Willibrordus Draait Door 2022 geleid tot een verlies van € 18,000 (op een omzet van € 
80.000). Door een donatie van Koepel BV, de exploitant van de Cultuurkoepel kan Stichting Willibrordus Draait 
Door evengoed aan zijn financiële verplichtingen voldoen. 
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