
Stichting Culturele Werkgroep Kerkgebouw Valkkoog 
Jaarverslag concertseizoen 2019 – 2020 
 
 
Concertserie 2019/2020   
 
Het seizoen 2019/2020 begon veelbelovend in een volle kerk, met een optreden van Petra 
van der Heide, harpiste en de celliste Tatjana Vassiljeva. Beide solisten van het 
Concertgebouworkest. Hieronder het volledige seizoensprogramma, alle op de 
zaterdagavond. 
 
Concerten 2019 
5 oktober - Petra van der Heide, harp en Tatjana Vassiljeva cello 
9 november  - Ensemble Windstreken, wereldmuziek uit de Noordafrikaanse traditie 
7 december - Maarten Peters, singer-songwriter 
 
Concerten 2020  
11 januari - Tango Aliado, met o.a. Argentijnse tango 
8 februari - Berlage Saxophone Quartet met de Goldbergvariaties van J.S. Bach, 
7 maart -  Hawijch Eldders, viool en Sander Sittig, piano. 
11 april - Lies Beijerinck & Eya Trio, cello, slagwerk en didgeridoo is 
   verplaatst naar 12 september wegens lockdown 
 
De eerste 3 concerten verliepen geheel volgens plan met het Berlage Saxophone Quartet als 
grote publiekstrekker: 160 bezoekers telden we. 
 
En toen kwam de grote kink in de kabel in de vorm van het agressieve Coronavirus. Op 10 
maart ging de eerste lock-down in en moesten we noodgedwongen het laatste concert van 
dit seizoen annuleren. 
 
Corona 
De rest van 2020 stond in het teken van de pandemie. Er kwamen protocollen, 
persconferenties al of niet gevolgd door een lock-down en we gingen alternatieven verzinnen 
om de komende concerten coronaproof te kunnen organiseren. 
Financieel werden we ondersteund met extra subsidies van het Fonds voor de 
Podiumkunsten en royale toezeggingen van het Westenberg-Sorgdrager fonds. Bovendien 
beloofde Meesterlijk Schagen gedurende twee jaar de kosten van de vleugelhuur op zich te 
nemen, voor maximaal 5 concerten per jaar. 
(zie ook het “Financieel Jaarverslag 2020” dat Ria eerder verstuurde)    
 
   

Wat er verder nog gebeurde in 2020…. 
 
Nieuw bestuur: Op 2 februari trad Gerben Creutzberg af als interim-voorzitter en nam 
Gerda Brummelkamp de hamer over. In dezelfde vergadering werd Ria Janssen tot 
penningmeester benoemd en werd Henny Brasser de secretaris. En daarmee was het 
nieuwe bestuur van de Culturele Werkgroep Kerk Valkkoog een feit.  
 
Nieuwe website: Gerben nam in het voorjaar het initiatief om een nieuwe website voor de 
drie stichtingen te realiseren. Friso Scheltema de Heere ging ermee aan de slag. Voor de 
Culturele Werkgroep had de nieuwe website een aantal voordelen: een gebruiksvriendelijk 
format voor de Nieuwsbrief en de mogelijkheid van on-line bestellen en  



betalen van concertkaartjes. Achteraf een gouden greep in het kader van de 
coronamaatregelen. In de zomer werd een mooie website na ieders goedkeuring gelanceerd 
en waren we heel blij dat Gerrit de Glee de beheerstaken op zich wilde nemen. 
 
ANBI 
Inmiddels had Gerben de eerste stappen gezet om de ANBI-status voor de drie stichtingen 
aan te vragen. Voor dat doel werden de beleidsplannen herschreven en de statuten 
aangepast en geactualiseerd. 
 
Stichting donateurs: 
Na drie jaar een consciëntieuse secretaris te zijn geweest gaf Peter te kennen zijn taken 
voor de Stichting Donateurs aan iemand anders over te willen dragen. 
Gerrit de Glee was bereid om ook deze functie, naast de taken van webbeheerder, op zich te 
nemen.  
 
Afscheid bestuursleden: 
1 juli was er in de kerk een grote afscheidsdag gepland. Vroeg in de ochtend kwam het 
bestuur bij elkaar in afwachting van Gerben. Met koffie, taart, en cadeautjes namen we 
afscheid van deze voortreffelijke interim-voorzitter en bedankten hem voor zijn enorme inzet 
en betrokkenheid.   
 
Hierna volgde het afscheid van Wil Aalten en Gerry de Wilde die beiden gedurende tientallen 
jaren hun sporen ruimschoots hadden verdiend binnen de Culturele Werkgroep. 
Met grote voortvarendheid hadden Carolien en Gerben vanaf de boot voor hen een feestelijk 
afscheid geïnitieerd en gecoördineerd. Voor maximaal 30 mensen zoals het RIVM 
voorschreef. Bovendien was het gelukt om Wil in aanmerking te laten komen voor een 
Schager Compliment en…. om het geheim te houden. Wethouder Joke Kruit deed de 
uitreiking.  
 
Hans Duin: 
Minder feestelijk was het bericht van het plotseling overlijden van Hans Duin. De journalist 
die ons een warm hart toedroeg en enthousiast de PR voor onze concerten in de Schager 
weekbladen verzorgde. 
Carolien benaderde Charlotte Komen met de vraag of zij voor ons voortaan de PR zou willen 
doen. Met enthousiasme en betrokkenheid heeft Charlotte sindsdien over onze concerten 
geschreven in het NHDagblad.  
 
Afsluiten en opnieuw beginnen 
Op 4 september togen we met de hele werkgroep naar St.Maartenszee voor een zonnige 
strandwandeling + 1,5mtr lunch. Om nog even terug te kijken op de roerige tijd die we achter 
ons hadden maar vooral ook om het nieuwe seizoen weer op te starten. Hoopvol en met 
goede moed…. ondanks de beperkingen die nog steeds van kracht waren.  
 
Concertserie 2020/2021  
Ruim voor het eerste concert op 12 september (inhaalconcert van Lies Beijerinck en 
ensemble) hadden we, op royale afstand van elkaar, al heel wat af vergaderd.   
Want niets was meer zoals we gewend waren, alles moest anders: 
 
- we maakten een uitgebreid protocol voor maximaal 30 bezoekers waarmee we veiligheid 
van de bezoekers zo goed mogelijk konden waarborgen. 
- 2 concerten (zonder pauze) op een dag, in plaats van 1. Een zware opgave voor de musici. 
We waren ze dankbaar voor hun loyaliteit. 
- kaartjes uitsluitend via de website 
- Peter onderzocht de mogelijkheden van streamen en video-opnames. In samenwerking 
met het professioneel bedrijf van Sem Langerak en veel inzet van Peter werden mooie 



opnames gemaakt van de concerten van Lies Beijerinck en Lucie Horsch. Via  de website 
worden - tegen betaling - de opnames aangeboden op DVD en in de eerste maand na het 
concert als link naar een livestream. Deze mogelijkheden worden zeer gewaardeerd door 
enthousiaste donateurs:  “dit smaakt naar meer”.. 
Het plan om op zondag 13 september een feestelijk concert voor donateurs te geven met het 
Sirius Vocaal Ensemble werd voor onbepaalde tijd uitgesteld. 
- Petra Swikker was inmiddels gestopt als gastvrouw. We werden door Joke Rijneveld 
(partner van Peter) uit de brand geholpen en maakten dankbaar gebruik van haar aanbod 
om af en toe de soep/broodjes/bloemen/koffie/thee-taken op zich te nemen. 
 
 
Concerten seizoen 2020/21    september - december:  
12 september  - 2x Lies Beijerinck, Arches ensemble  (uitgesteld concert van 
    11 april) 
 
10 oktober  - 2x Colori ensemble, fluit, hobo en marimba.  
 
14 november  - Luna van Leeuwen viool en Andrea Vasi piano 
    Geannuleerd wegens lock-down, uitgesteld naar seizoen 2021 
 
12 december  - 2x Lucie Horsch blokfluiten en Thomas Dunford, luit 
 
En zo eindigde 2020 met een fantastisch concert van dit beroemde duo.  Een paar dagen 
later begon de derde lock-down….. 
 
Kortom, het was een roerig, spannend, chaotisch jaar. Gedomineerd door het Covid19 virus 
dat maar niet wilde wijken.  
Maar we hebben ons aangepast en tellen onze zegeningen: uiteindelijk hoefden we maar 
twee concerten te annuleren, waarvan er één dit jaar nog ingehaald kon worden. Het concert 
van Luna van Leeuwen en Andrea Vasi is uitgesteld naar oktober 2021. 
Dankzij extra ondersteuning van diverse fondsen hadden we geen financiële zorgen…en wat 
een zegen. Die nieuwe website! 
 
 
Oudesluis 
Februari 2021 
  
 
 
  
   
 
 


