
Het is een afwisselend, inspirerend en  
verwonderend evenement met muziek,  
theater en verhalen, leuk voor het hele gezin.  
Het is een uitdaging om alle ruim 34 muziek-  
en theatergezelschappen te zien.

Naast het vaste thema ‘voeding voor de geest’, als knipoog 
naar de locatie, is er het thema ‘regionaal’: de meeste  
gezelschappen hebben hun roots in de regio. Enkele 
‘dwaalgasten’ zoals Alex Roeka en Ellen ten Damme  
hebben de stoute schoenen aangetrokken richting Heiloo. 
Veel artiesten, meerdere podia en  straattheater.  

De bezoeker gaat een paar prachtige dagen  
beleven in en rond de Cultuurkoepel Heiloo. 

Er is ook gedacht aan de kleine mens: Dagelijkse 
 kindertheater- en toverlantaarnvoorstellingen,  
gezonde snoep workshops, schilderen met Gonny en  
Loes en natuurlijk ook de zweefmolen voor jong en oud!
Keuken met Karakter, WijnDijck, Elleke’s Keuken,  
Kaashuis Tromp, Mocca d’Or en brouwerij Damphegeest 
maken het feestweekend compleet.

Kaartverkoop: www.willibrordusdraaitdoor.nl 

Er zijn 3 soorten passe-partouts: dagkaarten mét of  
zonder optredens in de Cultuurkoepel, of een compleet 
passe-partout voor alle drie dagen. Toegang voor  
kinderen tot 12 jaar is gratis, mits onder begeleiding  
van een volwassene die in het bezit is van een  
toegangskaart (max. 3 kinderen p.p.;  
zie voor verdere voorwaarden de website).

OP 26 (HEMELVAARTSDAG),  
27 EN 28 MEI 2022  
Draait Willibrordus Door  
op Landgoed Willibrordus te Heiloo. 



BINNENTUIN

PATRICIA GODUTO
Code Rood
Na acht jaar gedwongen opname 
wist Patricia te herstellen van een 
overdosis aan diagnoses en medicijn-
verslaving. Nu staat zij in de theaters 
waar ze zingt en vertelt over haar 
persoonlijke verhaal.

SONGS FOR LEONHARD
Muziektheater
Suzanne, So Long Marianne en dat 
meisje uit het Chelsea Hotel: alle 
drie werden zij bezongen door la-
dies-man Leonard Cohen. Maar hoe 
kijken zijn vrouwen er tegenaan?

KRYSTL
Losing My Head
Met inmiddels twee solo 
albums, diverse awards en 
optredens op North Sea 
Jazz en Concert at SEA, en 
in het voorprogramma Sting 
is Krystl geen onbekende 
meer. Geniet van haar aparte 
stemgeluid.

BRASSTA LA VISTA
Een energieke, 
scheurende en intense 
‘brass experience’.
Acht jonge muzikanten, die 
een passie voor muziek 
delen, en samen het dak van 
de tent spelen.

DAISY CORREIA
Kind van twee culturen
Met een Portugese moeder 
en Nederlandse vader is 
Daisy van huis uit twee-
talig. Op 18-jarige leeftijd 
bevangen door de fado, de 
bekendste muziek van Por-
tugal, die ze haar eigen geluid 
meegeeft.

CLARINET 
SWING 
STRINGS
Laat je verrassen 
door prachtige 
instrumenten, door 
de diversiteit aan 
klanken, die steeds 
op een verschillende 
manier samen klinken 
met een vleugje 
tango.

MONKEY SANDWICH
Laat de zomer maar begin-
nen met de vrolijke klanken 
van Monkey Sandwich.
Zomers, vrolijk, relaxed, 
dansbaar, reggea- en 
ska-achtig, ofwel Fresh funky 
summer pop!

DE NAVERTELLERS
Eddie,Kees,Paul,
Rob,Terts,Toon
Zes mannen verkennen vir-
tuoos de grenzen van verval 
en dood. Klagen doen ze 
niet. Nee, ze zingen en spelen 
ondanks hun half geheelde 
botbreuken, chemokuren 
en pillen het gips van het 
plafond

SKOTWAL
Het driemansduo Skotwal 
maakt vertalingen in de taal 
van hun eigen streek. Uiter-
aard komt in hun teksten de 
nodige humor aan bod, maar 
ook de serieuze zaken gaan 
ze niet uit de weg

HEILOOER KAMER
ORKEST
Van Bach tot Beatles
Deze ervaren, klassiek opge-
leide amateurmusici spelen 
muziek van Bach, Beatles, 
Boccherini, Beach Boys en 
vele andere componisten. 
Onder leiding van arrangeur, 
dirigent  Cas Himmelreich

NADJA FILTZER 
Mijn Zwervend Hart
Nadja neemt je zingend mee 
op de wereldreis die haar 
Joodse voorouders maakten 
van Oekraïne, via Parijs en 
New York naar Mexico. Op 
de vlucht voor de pogroms 
van Stalin, op zoek naar een 
plek om te (over)leven.

FLUTE 
BUBBLES
Virtuoze fl uitisten 
treden op met hobo 
en piano. Alle mu-
zikale ingrediënten 
voor een spetterend
optreden. Dit mag je 
niet missen!  

DAAN & 
MAAIKE
Bam! Wat een 
geweldig duo hebben 
we in petto voor 
je! Maaike, pop/sin-
ger-songwriter with 
a touch of hiphop en 
Daan, een echt een 
podiumbeest. 

SLIM PICKINS
Rocken en Swingen
Bluesrock uit de beste perio-
de van de vorige eeuw. Mus-
kee, Clapton, Beth Hart, Koko 
Taylor en anderen. De beste 
muziek uit de jaren 60, 70 en 
80, maar ook eigen werk. 

CARLY E
Cello met een groove
Carly zingt en speelt cello 
van jongs af aan op geheel 
eigen wijze. Met haar band 
brengt zij een mix van jazz, 
folk en pop met een intuïtie-
ve poëtische groove.

ROYAL DICE
Swingsational Rock & Roll 
Iedereen moet de dansvloer 
op. Old fashioned 50’s style! 
Met de muziek van Elvis, 
Carl, Jerry Lee, Chuck, Fats, 
etc. komen de jaren 50 weer 
tot leven.

LOVIS
Muzikale Mengelmoes
Een muzikale mengelmoes 
voor je dagelijkse kopje blij. 
LOVIS is leuk, lachen, ontroe-
rend, onverwacht, spannend 
en een tikkie stout.

SPERRGEBIET
Intiem Muziektheater
Het verhaal over de bijzon-
dere geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog en de 
bevrijding in het Waddenge-
bied. Oorlog die nog steeds 
dichtbij is.

PIANO 
LOUNGE
Piano lounge is 
er voor jou! De 
prachtige binnentuin 
wordt omgetoverd 
tot een concertzaal 
waar de verschil-
lende pianisten je 
prachtige muziek 
ten gehore brengen

LOWLAND 
BLUESBROTHERS
Negen Brothers met Blues
Muziek geeft in de meest 
donkere en moeilijke tijden 
mensen de kracht om door 
te gaan en een toekomst te 
zien. Dit is de oorsprong van 
de Blues in al haar diverse 
verschijningen.

ANITA RAMPHAL
Harpreis door de tijd
Anita vertelt over de ontwikkeling 
van de harp en speelt stukken die bij 
de verschillende tijdsperiodes horen. 
Anita raakt het publiek diep met 
haar fascinerende spel.

REGINA ALBRECHT
Dreams
DREAMS is een pianorecital met 
bekende licht klassieke composi-
ties, afgewisseld met verhalen en 
herinneringen. 

ZIJLSTRA
Zonder Jeroen geen ZIJLSTRA
‘Pop, jazz en poëzie’ met een hoog 
zoutgehalte’. In zijn teksten en mu-
ziek is er een fraaie balans tussen 
de rauwheid van het (vissers)leven 
en de schoonheid ervan. En de 
liefde, de weemoed...

Donderdag 14:00 uur

Vr. 1 5:45 uur en zat. 17:15 uur

Donderdag 13:30 uur

Do. 18:30 en 21:45 uur

Vrijdag 17:00 en 21:45

Zaterdag 16:45 en 20:00

Vrijdag 13:30 en 18:30 

Zaterdag 13:30 uur

Zaterdag, 18:15 uur

Do 16:45 en 20:15 uur

Vrijdag 15:15 en 20:15

Zaterdag 15:00 uur

Zat. 14:15 uur

Do. 14:15 en 17:15 uur 

Zat. 15:45 uur

Do. 15:45 en 19:30 uur 

Zat. 17:15 uur Zat. 19:30 uur

Vr. 14:15, 16:00 & 19:30 uur 

Zaterdag, 21:30 uur

Vrijdag 19:30 en 21:00

Donderdag 15:45 uur

Zaterdag 19:15 en 21:00 

Zaterdag 14:00 uur

Donderdag 19:15 en 21:00 uur

Zaterdag 15:30 uur

Vrijdag 14:00 en 17:30

Donderdag 17:15 uur

M U Z I E K  &  D A N S S C H O O L  H E I L O O

CULTUURKOEPEL OPTREDENS

Donderdag 15:15 uur 

MAARTEN VAN 
ROOZENDAAL
Documentaire + Jeroen Zijlstra
‘Ik ben de man die naast mij staat’ 
over Maarten van Roozendaal. 
Daarna gesprek met de maker èn 
liederen van èn aan Maarten door 
Jeroen Zijlstra.

ALEX ROEKA
Nieuwe dromen
Alex Roeka zingt en vertelt over 
de opwindende zoektocht naar hoe 
het is, de indringende stem van het 
verleden, het gevoel van belangeloze 
vrijheid dat ontstaat in de onthech-
ting en de louterende terugkeer 
naar het land van de jeugd.

ELLEN TEN DAMME
Barock
BAROCK is een meertalig bal 
demasqué vol verrassende en 
herkenbare songs waar de scabreuze 
excessen net zo opzwepend zijn als 
de schaduwzijdes meeslepend.

GERARD ALDERLIEFSTE
Une Belle Histoire
U waant zich op een dorpsplein 
in Frankrijk waar Gerard samen 
met vrienden én met u het Franse 
chanson viert. Geniet, zing mee en 
laat u verrassen door het achtkop-
pige muzikale gezelschap.

MIEKE STEMERDINK 
EN JASON BOUMAN
De Jordaan Zingt
Mieke Stemerdink (frontvrouw van 
de Gigantjes) en volkszanger Jason 
Bouman (winnaar van het SBS6 
programma Bloed, Zweet en Tra-
nen) met repertoire van Tante Leen, 
Manke Nelis, enzovoorts.

DRUMS UNITED
Worldbeat
Virtuoos en afwisselend 
percussiespel wordt onder-
steund door dans, zang en DJ 
loops, dit alles met fl ink wat 
humor en het voor de groep 
zo kenmerkende aanstekelij-
ke spelplezier.

BUITENPODIUM



26 MEI
DONDERDAG

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

1 CULTUURKOEPEL
DOCU:

MAARTEN
VAN ROOZENDAAL

PATRICIA
GODUTO

JEROEN
ZIJLSTRA

& BAND

GERARD
ALDERLIEFSTE

GERARD
ALDERLIEFSTE

2 BUITENPODIUM DRUMS
UNITED

DE
NAVERTELLERS CARLY E KRYSTL CARLY E KRYSTL

3 VELD 1 NOMAD BOAT NOMAD BOAT NOMAD BOAT

4 VELD 2 SCHILDEREN
DOOR KINDEREN

SCHILDEREN
DOOR KINDEREN

5 BINNENTUIN DAISY
CORREIA

NADJA
FILTZER

DAISY
CORREIA

NADJA
FILTZER

6 REFTER
SJEF TORRIE

GEZONDE
SNOEP

SJEF TORRIE
GEZONDE

SNOEP

SJEF TORRIE
GEZONDE

SNOEP

6 TOVERLANTAARN SPROOKJE SPROOKJE SPROOKJE

10 DE TROG* HIGH TEA

15 NAAST ‘t VELD* UIT & ZO

27 MEI
VRIJDAG

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

1 CULTUURKOEPEL MIEKE
STEMERDINK

SONGS
FOR

LEONARD

MIEKE
STEMERDINK

ALEX
ROEKA

ALEX
ROEKA

2 BUITENPODIUM SKOTWAL ROYAL
DICE

BRASSTA
LA VISTA SKOTWAL ROYAL

DICE
BRASSTA
LA VISTA

3 VELD 1 NOMAD BOAT NOMAD BOAT NOMAD BOAT

4 VELD 2 SCHILDEREN
DOOR KINDEREN

SCHILDEREN
DOOR KINDEREN

5 BINNENTUIN SPERRGEBIET SPERRGEBIET SPERRGEBIET

6 REFTER
SJEF TORRIE

GEZONDE
SNOEP

SJEF TORRIE
GEZONDE

SNOEP

SJEF TORRIE
GEZONDE

SNOEP

6 TOVERLANTAARN SPROOKJE SPROOKJE SPROOKJE

8 VERHALENKAMER* EXPEDITIE
LANDGOED

EXPEDITIE
LANDGOED

28 MEI
ZATERDAG

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

1 CULTUURKOEPEL ANITA
RAMPHAL

REGINA
ALBRINK

SONGS
FOR

LEONARD

ELLEN
TEN

DAMME

ELLEN
TEN

DAMME

2 BUITENPODIUM
HEILOOËR

KAMER
ORKEST

LOVIS MONKEY
SANDWICH

SLIM
PICKINS

MONKEY
SANDWICH

BLUES
BROTHERS

3 VELD 1 NOMAD BOAT NOMAD BOAT NOMAD BOAT

4 VELD 2 SCHILDEREN
DOOR KINDEREN

SCHILDEREN
DOOR KINDEREN

5 BINNENTUIN
CLARINET

SWING
STRINGS

FLUTE
BUBBLES

PIANO
LOUNGE

DAAN &
MAAIKE

6 REFTER
SJEF TORRIE

GEZONDE
SNOEP

SJEF TORRIE
GEZONDE

SNOEP

SJEF TORRIE
GEZONDE

SNOEP

6 TOVERLANTAARN SPROOKJE SPROOKJE SPROOKJE

7 BIBLIOTHEEK FILOSOFISCHE
TALKSHOW

FILOSOFISCHE
TALKSHOW

8 VERHALENKAMER* EXPEDITIE
LANDGOED

EXPEDITIE
LANDGOED

11 OASE VAN RUST* OASE VAN VERBINDING

14 DE KAS* WILLIBRORDUS
ZINGT DOOR KOOR

14 MINDS-Z* RONDLEIDING
BIOBORDER

RONDLEIDING
BIOBORDER

PROGRAMMA WILLIBRORDUS DRAAIT DOOR



OVER WILLIBRORDUS DRAAIT DOOR MET DANK AAN:
GGZ-Noord Holland Noord
Gemeente Heiloo - Herstelfonds
VSB Fonds – Iedereen doet mee
Prins Bernard Cultuurfonds
’t Loo – Stijlvol Veelzijdig 
Ondernemend Heiloo
Uitkijkpost Media BV
Koepel BV - Cultuurkoepel
AVV Zaanstad audio visueel
Keuken met Karakter
WijnDijck 
CiRoPack - verpakking die je pakt
Timpaan - De Linde
Jose Glas Corporate Fashion
Stichting De Buitenkans
Bakkerij Hoetjes - Broodzakelijk
Kaashuis Tromp
Dampegheest
GP Groot
Teer Makelaars
Ooijevaar Bevlogen Bouwers
HarNer BV
W.J. de Vries BV
Alle medewerkers van GGZ-NHN en 
vrijwilligers van Willibrordus Draait Door.

SJEF TORRIE 
GEZONDE SNOEP
Workshop voor kinderen.
Kinderen maken van 
gezonde snoep hun eigen 
kunstwerk en nemen dit 
natuurlijk mee naar huis.
Alle producten van Sjef 
Torrie zijn overheerlijk en 
vegan.
Bijdrage € 1.00 
Toegangskaart te koop bij 
de infokraam.

TOVERLANTAARN
Wie kent ze niet, de 
sprookjes van Roodkapje, 
de Wolf en de Zeven Gei-
tjes en Hans en Grietje?
In deze speciale voorstel-
ling brengt de toverlantaarn 
deze verhaaltjes met de 
mooi beschilderde 
glasplaatjes tot leven. 
Bijdrage € 1.00. Toegangs-
kaart te koop bij de info-
kraam.

NOMAD THEATER
Ridder zonder hart
De Ridder heeft zoveel 
oorlog gevoerd dat hij zijn 
hart door verloren heeft. 
Toevallig ontdekt hij het 
kasteel van Nostalgie waar 
zij gevangen in het verleden 
leeft. Zij laat de Nar en 
Lola de zaken regelen in 
het kasteel. Na een intriges 
en grappige verwikkelingen 
vindt Nostalgie zichzelf 
en het hart van de Ridder 
terug. Familievoorstelling 
vanaf 4 jaar. Veld, 

NOMAD THEATER
Fata Bromosa en de 
Waterdrager 
Prinses Florentijntje wilde 
net lekker in bad gaan maar 
o jee, wat een ramp, er 
komt geen water meer uit 
de kraan.
Hector, de lakei, Waterdra-
ger en zijn vriend Druppel 
gaan op zoek naar nieuwe 
bronnen...een verhaal over 
water, of liever over het 
gebrek aan water. Poppen 
en acteur: Alle leeftijden 
vanaf 3 jaar

SCHILDEREN MET 
GONNY EN LOES
Onder begeleiding van 
Gonny en Loes kunnen 
kinderen hun creativiteit 
loslaten met verf, kwasten 
en penselen om een mooi 
kunstwerk te maken. Voor 
de nodige inspiratie is er 
voor de dorstige kun-
stenaar limonade en wat 
lekkers.

ZWEEFMOLEN
Jong en oud kunnen zwie-
ren, zweven en zwaaien in 
de zweefmolen.  Bijdrage 
€ 1,00 te betalen aan de 
zweefmolenman/vrouw.

KINDERPROGRAMMA
Toegang voor kinderen tot 12 jaar is gratis, mits onder begeleiding van een volwassene 
die in het bezit is van een toegangskaart (max. 3 kinderen per persoon) Voor enkele 
kinderactiviteiten wordt een bijdrage van €1,- gevraagd en/of dien je bij de infokraam 
te reserveren.

Refter, Alle dagen, 14:00 
en 15:30 en 17:00 uur

Veld, Zaterdag, 
14:00 - 15:30en 17:00 uur

Veld, Alle dagen 14:00,
15:30 en 16:30-18:00 uur

Veld, Donderdag en 
vrijdag, 14:00 - 15:30en 

17:00 uur

Toverlantaarnmuseum, 
Alle dagen, 14:00 ,
15:30en 17:00 uur

MUSEUMKWARTIER / 
MAATWERK / MINDS-Z
Gedurende Willibrordus 
Draait Door zijn Verha-
lenkamer Willibrordus, 
Historisch Museum Heiloo, 
Archeologisch Museum 
Baduhenna, Kwekerij 
Maatwerk (alleen op vrijdag 
en zaterdag) en winkel/
werkplaats van Minds-z (al-
leen zaterdag) doorlopend 
geopend tot 16:30 uur. 
Het Toverlantaarnmuseum, 
waar ook de toverlantaarn-
voorstellingen gehouden 
worden, is alleen toeganke-
lijk met WDD toegangsbe-
wijs (tot 17:30 uur).

HIGH TEA IN DE TROG
Harpmuziek van het duo 
An Triskell met daarbij een 
heerlijke High Tea door 
Keuken met Karakter, be-
staande uit 4 zoete en 
4 hartige gerechtjes. Aan-
melden via: info@verhalen-
kamerwillibrordus.nl, of tel.
nr. 06 22795336 of bij de 
Verhalenkamer. De prijs is 
€ 22,50 per persoon. 

OASE VAN RUST
De historische begraaf-
plaats op Landgoed 
Willibrordus is nauw 
verbonden met de historie 
van de voormalige Sint 
Willibrordusstichting. De 
Ceremonie ‘De Oase van 
Rust - De Oase van Ver-
binding’: Na een welkom, 
is er een wandeling over 
de begraafplaats waarbij de 
bijzondere elementen, zoals 
het labyrint, het monument 
en beeldengroep worden 
bezocht.

WILLIBRORDUS 
ZINGT DOOR
Zing mee met het Willi-
brordus Zingt Door koor! 
Stichting de Buitenkans 
organiseert het ‘Willibror-
dus-Zingt-Door-Koor!’ Ie-
dereen is welkom om mee 
te zingen. We zingen onder 
leiding van Olaf van Rijn op 
een heel bijzondere locatie: 
de kas van Kwekerij Maat-
werk. Aanmelden via: info@
verhalenkamerwillibrordus.
nl, of tel.nr. 06 22795336 of 
bij de Verhalenkamer.

BIOBORDER 
RONDLEIDING
Kwekerij Maatwerk heeft 
meer dan 300 soorten 
vaste planten waaronder 
veel bijen en vlinderplanten 
maar ook grassen bodem-
bedekkers en schaduwplan-
ten. Uniek zijn de complete 

vaste planten concepten 
onder de naam BioBorders: 
Laat je informeren tijdens 
onze rondleidingen. Start bij 
De Kas. 

LANDGOEDEXPEDITIE
Landgoed Willibrordus her-
bergt veel bijzondere plek-
ken en verhalen. Tijdens de 
expeditie krijgt u informatie 
over de geschiedenis, het 
heden van het Landgoed en 
GGZ-NHN. Voor minder 
validen is er een golfkar 
met chauffeur. Start bij Ver-
halenkamer Willibrordus. 
Kosten € 5,- per persoon. 
Aanmelden via: info@
verhalenkamerwillibrordus.
nl, of tel.nr. 06 22795336 of 
bij de Verhalenkamer.

FILOSOFISCHE
TALKSHOW ‘V’
Maak kennis met 20 fi loso-
fes, vrouwelijke denkers uit 
het verleden en het heden. 
Wie zijn ze, waar houden 
ze zich mee bezig. Geen 
ingewikkeld college, maar 
mooie gesprekken op het 
podium en met de zaal, met 
als afsluiter de eerste echte 
fi losofen-pubquiz, wie weet 
win je een mooie prijs! 
Alleen toegankelijk met 
WDD toegangsbewijs.

VOEDING VOOR DE GEEST
Alles wat er te zien en te beleven is ‘Voeding voor de Geest’. Maar in het bijzonder 
willen we aandacht besteden aan de geestrijke voeding van Stichting De Buitenkans 
alsmede van het Museumkwartier Heiloo. Deze locaties zijn toegankelijk zonder 
WDD toegangsbewijs, tenzij anders vermeld.

De Trog do. 13:30-15:30u

De Kas, za 13.00 en15.00 u

Verhalenkamer, vrijdag en 
zaterdag, 13:00 en 15:00 

uur, tijdsduur 85 minuten.

De Kas, Za.14:00-16:00 uur

Oase, za. 14:00-14:45 uur

Bibliotheek 
za 14:00 en 16:30 uur

Willibrordus Draait Door is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt gehouden op Landgoed 
Willibrordus te Heiloo. Dit Landgoed staat bij velen in de regio nog steeds bekend onder de naam 
“Willibrordusstichting”. Nu vind je er ook de Cultuurkoepel met het hele jaar door optredens, het 
museumkwartier, Restaurant Keuken met Karakter, Theeschenkerij de Trog,  de VVV-Verhalen-
kamer, een plantenkas, een pluktuin en nog veel meer. Daarnaast biedt de GGZ-NHN cliënten 
korte- en langdurige klinische behandeling en dagbesteding.

Deze mooie locatie vormt voor de stichting Willibrordus Draait Door de ideale plek om jaarlijks een evenement met een 
bijzondere programmering te organiseren. Samen kijken, luisteren, zich verwonderen en verbazen en daarbij een knipoog geven 
naar de psychiatrie. Het motto van het evenement: “Voeding voor de geest”, vind je terug in de programmering, in de verhalen, 
de ontmoetingen, het theater en de workshops.  

Landgoed Willibrordus is centraal gelegen in Heiloo. Kom bij voorkeur met openbaar vervoer, op de fi ets of lopend, 5 minuten 
lopen vanaf het NS station. Kom je met de auto: de ingang van de parkeergelegenheid bevindt zich aan de Ypesteinerlaan.

    Locatie evenement: Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo 

UIT&ZO

Het jaarlijkse UIT&ZO, dat altijd na de zomervakantie werd gehouden bij de Bibliotheek 
Heiloo, is verplaatst naar Willibrordus Draait door op Hemelvaartsdag. Van 11:00 tot 
16:00 uur vindt de jaarlijkse presentatie van Heilooër culturele- en sportinstellingen 
plaats. Ruim 40 culturele, kunst, educatieve en sportieve verenigingen presenteren zich 
met een informatiestand naast het Willibrordus Draait Door terrein. Toegang gratis.

BOAT – COMPAGNIE DAAD

Een rijdend theaterspektakel op de grens van verbeelding en realiteit. Tijdens de
vaartocht krijgen de viswijven te maken met allerlei problemen die je op zee kan 
verwachten. Om te voorkomen dat de twee tussen wal en schip belanden moeten 
ze roeien met de riemen die ze hebben en álle zeilen bijzetten. Herkenbare beelden 
worden omgekeerd en met een fl inke dosis humor opgeschud.
Alle dagen, diverse tijden


