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Geschiedenis
Vlakbij de Omringdijk van het oude West-Friesland ligt Valkkoog, een dorp van nog geen 150
inwoners, maar met een vele-eeuwenoude geschiedenis. Hart van Valkkoog is het kerkje,
eeuwenoud net als het dorp.
De kerk van Valkkoog is gebouwd in de zestiende eeuw met bakstenen van voor die tijd. Bij de
restauratie begin jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er vondsten gedaan die erop wijzen dat de
huidige kerk een voorloper heeft gehad, waarvan waarschijnlijk de eerste steen werd gelegd in de
veertiende eeuw.
Een houten plank in de gevel geeft aan: ‘Herbouwd in 1839’. De toren was in verval geraakt en werd
afgebroken. En er werd op het midden van het dak een klein houten torentje gebouwd. In 1865 is dit
torentje weer verwijderd en is op de plek van de oorspronkelijke toren de huidige toren geplaatst.
Dat hij jonger is dan de rest van de kerk is te zien aan de gebruikte baksteen. In de kerk liggen
verschillende grafstenen, zij het niet meer op hun oorspronkelijke plek. De oudste geeft het jaartal
1606 aan.
In 1985 heeft de Stichting Instandhouding Kerkgebouw Valkkoog de kerk overgenomen van de
Hervormde Kerk in Schagen en hem geheel laten restaureren.
Algemeen
Het kerkje in Valkkoog wordt beheerd en geëxploiteerd door drie stichtingen:
- De Stichting Instandhouding Kerkgebouw Valkkoog
- De Stichting Culturele Werkgroep Kerkgebouw Valkkoog
- De Stichting Vrienden Kerkgebouw Valkkoog.
De Stichting Instandhouding is belast met de restauratie, de instandhouding, het onderhoud, het
beheer en de exploitatie van het kerkgebouw aan de Valkkogerweg 39 te Valkkoog.
De Stichting Vrienden Kerkgebouw Valkkoog is opgericht door de Stichting Instandhouding
Kerkgebouw Valkkoog en de Stichting Culturele Werkgroep samen en heeft ten doel het
bijeenbrengen van gelden en het vormen van fondsen voor de ondersteuning van de activiteiten van
de Stichting Instandhouding en de Stichting Culturele Werkgroep.
De Stichting Culturele Werkgroep is opgericht door de Stichting Instandhouding Kerkgebouw
Valkkoog op 26 november 1987 en heeft ten doel het organiseren van culturele evenementen in het
kerkgebouw aan de Valkkogerweg 39 te Valkkoog, gemeente Schagen, ten behoeve van inwoners
van deze gemeente en omliggende gemeenten.

In de praktijk richten de culturele evenementen (concerten en exposities) zich op een breed publiek
in Noord-Holland Noord. Inwoners en bezoekers van de regio zijn van harte welkom in het kerkje.
Het kerkje biedt plaats aan maximaal 180 bezoekers. De entreeprijs voor de concerten ligt rond de
vijftien euro.
Concerten
Elk concertseizoen wordt in het kerkje op de zaterdagavond een concertserie van zes tot acht
concerten georganiseerd. De nadruk van de serie ligt op kamermuziek van hoog professioneel
niveau.
Dat is meestal klassieke muziek, maar ook andere muziekvormen zijn programmeerbaar, zoals
‘wereldmuziek’, vocale luistermuziek en jazz/improvisatie. Inspiratiebronnen zijn Radio 4, het TV
programma Podium Witteman en landelijke podia zoals het Koninklijk Concertgebouw, Muziekgebouw
aan ‘t IJ, TivoliVredenburg, en vele andere (impressariaten/internet/youtube). Jaarlijks wordt de
Kamermuziekdag in TivoliVredenburg bezocht om contacten te leggen met musici en collega
programmeurs van andere podia.
Tenminste zes concerten in de serie worden verzorgd door professionele musici. Tenminste één
daarvan door jonge veelbelovende beroepsmusici die hiermee podiumervaring kunnen opdoen.
De akoestiek van het kerkje is vermaard. Bij de programmering wordt daarmee rekening gehouden.
Musici komen graag spelen in het kerkje vanwege de prachtige akoestiek en het huiskamergevoel.

Naast de serie worden ook concerten in andere genres georganiseerd en ook concerten door (goede)
amateurmusici.
Valkkoog werkt samen met drie andere podia in de regio, te weten Winkel, Hippolytushoef en Twisk.
Gevieren vormen zij de Stichting Kop Vol Muziek. Zij geven een gezamenlijk programmaboekje uit en
stemmen de programmering op elkaar af om doublures te voorkomen.
Financiering
De concerten worden gefinancierd door het heffen van entreegelden, subsidies, sponsorbijdragen en
donaties. Subsidies worden verkregen van het Fonds Podiumkunsten en het Westenberg
Sorgdragerfonds. Door de Stichting Meesterlijk Schagen is voor de jaren 2020 en 2021 een
sponsorbijdrage toegezegd waarmee voor een aantal concerten de kosten van de huur van een
vleugel kunnen worden bestreden. Voorts kan de Stichting een beroep doen op de fondsen van de
Stichting Vrienden Kerkgebouw Valkkoog. Dat is vastgelegd in de statuten van de Stichting Vrienden.
Donaties worden door de Stichting Vrienden geworven ten behoeve van de Stichting Culturele
Werkgroep en de Stichting Instandhouding. Sponsorbijdragen voor specifieke concerten worden
geworven door de Stichting Culturele Werkgroep. Donateurs en sponsoren kunnen naast Vriend ook
Lid worden van het Cultureel Genootschap Valkkoog, onderdeel van de Stichting Vrienden.
Communicatie
De stichtingen maken gebruik van de website www.kerkjevalkkoog.nl en geven een nieuwsbrief uit.
Hiermee wordt publiciteit gegeven aan de diverse activiteiten.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting en de werkgroep bestaan thans uit vijf leden:
Voorzitter:
Gerda Brummelkamp
Secretaris:
Henny Brasser
Penningmeester:
Ria Janssen
Lid:
Carolien Creutzberg
Lid:
Peter Smith

De bestuurs- en werkgroepleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, behoudens
een vergoeding voor in het belang van de Stichting gemaakte noodzakelijke kosten.
De Stichting wordt juridisch vertegenwoordigd door tenminste twee bestuursleden gezamenlijk.
De bestuursleden worden benoemd door de Stichting Instandhouding Kerkgebouw Valkkoog.
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