Heemstede - Zaterdag j.l. vond het evenement “Beleef
Heemstede” plaats, in hartje Heemstede. Het talent liep
zaterdagmiddag zomaar langs de stand van Harmonie St.
Michael en kreeg de kans om even op de toeter te blazen.
Wat nog toeter heette is ineens een trombone geworden, een
cool instrument joh! Even trommelen en je bent al drummer.
Een actieve Stichting Oude Kerk moet nog een Steinway
vleugen afbetalen en maakte daarvoor reeds melding van
een te houden dienstenveiling. U kun een dienst aanbieden,
zoals een heg knippen, dinertje voor meerdere personen
aanbieden, een boottochtje met uw zeiljacht of sloep
maken, uw hobby te gelde maken bij anderen. Op zaterdag
5 november van 11:00 tot 15:00 uur is de veiling, zegt het
voort! Er was muziek en dans op de podia van de Binnenweg
waarop veel te beleven viel. Maar ook spontaan tussen het
publiek op het terras bij Van Maanen, waat het Voorwegkoor
zomaar begon te zingen met de dirigent ergens tussen de
koffie. Wat klonk dat toch mooi onder die parasols. Op het
grote podium speelde de Harmonie St. Michael, pakte de
Toeterband de concurrentie van het kleine podium even aan
met de opmerking: “Hier speelt de mooiste muziek”.
In de pop-up store van HVHB, Historische Vereninging
Heemstede Bennebroek, probeerde het publiek de scheve
watertoren recht te duwen. Het was een verhuiskaartje
van HVHB, vanaf heden gevestigd in “het pomphuis” aan
de voet van de scheve toren. Leuk en het leverde ook nog
een aantal nieuwe leden op, die gelijk de oude video’s en
filmpjes gingen bekijken.
Het Symfonisch Blaasorkest gaf een ode aan de saxofoon,
een instrument ontwikkeld door de Belgische bouwer van
muziekinstrumenten Adolphe Sax en Claudia Philippo
speelde op haar altsax een solo met het hele orkest,
machtig mooi.
Heemstede
beleefde
de
binnenweg
waar
de
winkelliersvereniging steeds weer nieuwe initiatieven
ontwikkelt die dit niet alleen bevestigen als de Leukste
Straat van Nederland, maar ook de meest Talentvolle. De
Binnenweg beleef je!
Ton van den Brink

