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DONDERDAG 15 SEPTEMBER 
Creatieve inloop in de Molenwerf. 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Om 14u. Kosten €3,-.

Interview Machteld Siegmann 
door Louis Stiller. Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138, Heem-
stede. Om 16u. Toegang vrij. Reser-
veren via info@boekhandelblokker.
nl en/of tel.nr.: 023-5282472.

VRIJDAG 16 SEPTEMBER
Pianiste Anastasia Safonova en 
zoon Andrej van Brakel op cello.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Om 20u. 
Toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten is gewenst. 

ZATERDAG 17 SEPTEMBER
Fashion & Bites. Winkelcentrum 
Binnenweg/Raadhuisstraat Heem- 
stede. Modeshow om 13 en 
14.30u.

World Clean Up Day zwerfafval 
opruimen. Start op Plein1, Juliana-
plein 1, Heemstede. V.10-14u.

ZA 17 EN ZO 18 SEPTEMBER
SuperHero KidsRun. Atletiekvere- 
niging AV Haarlem, Jaap Edenlaan 
4, Haarlem-Noord. Gratis. Inschrij-
ven via: www.superherokidsrun.nl.

ZONDAG 18 SEPTEMBER
Theeconcert door Het Domstad 
Blazersensemble. De Oude Kerk, 
Wilhelminaplein Heemstede. Om 
15u. Na afloop collecte.

Kunstmarkt in de Jan van Goyen-
straat Heemstede. V.11-17u.

Het verhaal en de muziek van de 
Sefardische Joden. ’t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29, Santpoort-Noord. 
Om 15u. Toegang vrij, een bijdrage 
in de onkosten is gewenst. 

VAN MA 19 T/M ZA 24 SEPTEMBER
Ondernemers vertellen verhalen 
en geschiedenis over hun winkel-
straat. Diverse locaties Winkelcen-
trum Binnenweg/Raadhuisstraat 

Heemstede. Meer info en 
programma op: www.wch.nl.

DINSDAG 20 SEPTEMBER
Inloop SeniorWeb. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
V.10-11u. Aanmelden via 
www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl of belt u 
met 023 - 5483828.

Wandeling plekken beeldhouwer 
Van den Eijnde. Plein1, Juliana-
plein1, Heemstede. Om 10.15u. 
Aanmelden via WIJ Heemstede: 
www.wijheemstede.nl, info@
wijheemstede.nl of 023 - 5483828.

WOENSDAG 21 SEPTEMBER
Circus in de Zorg. Vrijheidsdreef 
Heemstede. 3 voorstellingen: 
11.00, 13.30 of 15.30u.
Meer informatie via: Frank Gort,
f.gort@alzheimervrijwilligers.nl.

Bijeenkomst Trefpunt Dementie. 
Plein1, Julianaplein 1, Heemstede. 
Om 19.30u. Aanmelden kan via het 
kantoor van WIJ Heemstede, 
locatie Plein1 (1e etage). Tel: 023 – 
528 85 10, Katinka Verdonk.

Kom samen met het Wereld Natuur 
Fonds kikkers, padden en andere 
waterdiertjes zoeken op Buiten-
plaats Leyduin. Woestduinweg 4, 
14.30 – 16.00. Voor kinderen van 7 
t/m 11 jaar. Aanmelden via: www.
wwf.nl/activiteiten/waterdiertjes.

VRIJDAG 23 SEPTEMBER
‘Les belles chansons’. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 20u. Toegang vrij, een 
bijdrage in de onkosten is 
gewenst. Meer informatie:
www.mosterdzaadje.nl.

Interview Ronit Palache. Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Om 15.30u. Toegang 
vrij. Reserveren via info@boekhan-
delblokker.nl en/of tel.nr.: 
023-5282472.

AGENDA

Door Bart Jonker 

Heemstede – Het nieuwe theater-
seizoen is van start gegaan bij Podia 
Heemstede, met weer voor ieder wat 
wils in een veelzijdig programma. 
Muziek, cabaret, toneel, lezingen of 
voorstellingen voor de jeugd: noem 
het maar, want Podia Heemstede 
heeft het dit theaterseizoen allemaal 
in huis.

Daarnaast heeft de kersverse voor-
zitter van Podia Heemstede, Wolter 
Kymmell, afgelopen juli het stokje 
van oud-voorzitter Erik Groot overge-
nomen. Een kennismaking.  

Leuk om te doen
Wolter kan zich roemen op veel erva-
ring in bestuursfuncties en kent het 
klappen van de zweep. “Ik ben reeds 
voorzitter geweest in andere ver- 
banden”, vertelt hij. “Zo was ik voor-
zitter van de Rotary Club en ben ik 
nog voorzitter bij Stichting Wicke-
voort. Ik vind het ook gewoon leuk 
om te doen en het is altijd weer 
anders.”

Wolter is zelf ook fervent liefhebber 
van podiumkunsten en dat is altijd al 
zo geweest. Wolter: “Vroeger woonde 
ik in België, waar ik altijd al het 
Koningin Elisabethconcours 
bijwoonde en ook naar de finales 
ging. Daarnaast zag ik daar graag 
cabaret. In België wordt heel veel 
gedaan aan cultuur, vooral rond 
Brussel waar ik woonde. Nederlands-
talig en de Franstalig spelen hierbij 
een grote rol. Rond Brussel zijn er 
veel Vlaamse theaters, want het 
Nederlandstalige dient gelijkwaardig 
behandeld te worden als het Frans-
talige, ook qua geld. Je hebt daarom 
ook veel culturele centra daar in de 
dorpen, dat is ongelooflijk en 
fantastisch.
Om deze gelijkwaardigheid qua 
Vlaamse en Franse taal te borgen heb 
ik de indruk dat in België er daarom 
iets meer geld beschikbaar is voor de 
cultuur dan in Nederland.” 

Trots op bestuur, vrijwilligers en 
ambassadeurs
“Ik ben trots op een sterk bestuur 
met penningmeester Patrick Mol en 
bestuursleden Dorien van Beek, Els 
Teske en, sinds kort, Michel Radix. 
Echter Podia Heemstede kan niet 
bestaan zonder de steun van de vele 
enthousiaste vrijwilligers, die zich 
jaar en dag ieder seizoen weer ten 
volste voor ons inzetten. Dank 
daarvoor.
Daarnaast heeft Podia Heemstede 
enkele ambassadeurs die de stich-
ting een warm hart toedragen en 
onze activiteiten en voorstellingen 
onder de aandacht brengen. Ik noem 
daarbij Irene Moors, Sjamke de 
Voogd en ook Arno Koek van Boek-
handel Blokker. Daar zijn we gigan-
tisch blij mee!” 

IJzersterk programma
“We merken dat door de afgelopen 
coronaperiode mensen wat voorzich-
tiger zijn met vooraf kaarten reser-
veren en op kortere termijn de 
kaartjes bestellen”, vervolgt Wolter. 
“We hebben desalniettemin weer 
een ijzersterk en superleuk 

programma waar we echt trots op 
zijn, dus we denken dat het wel alle-
maal goedkomt. Natuurlijk de grote 
namen. Afgelopen vrijdag trapte 
Freek de Jonge het theaterseizoen af 
in de Luifel.

Andere bekende artiesten maken 
eveneens hun opwachting, onder 
anderen: Lenette van Dongen, Dolf 
Jansen, Erik van Muiswinkel en 
Stefano Keizers op cabaretgebied in 
de Luifel. Het leuke van deze voor-
stellingen is dat ik de Luifel ook een 
intiem theater vind. Net een huis-
kamer, waardoor je de voorstelling 
meer interactief en persoonlijker 
beleeft. Op klassiek gebied doen 
onder meer Ronald Brautigam, Fuse 
en Wibi Soerjadi de Oude Kerk aan, 
met haar ongeëvenaarde akoestiek.

Ook juist de minder bekende voor-
stellingen zijn zeker de moeite waard 
om bezocht te worden, deze maken 
mij juist nieuwsgierig. Ik noem 
bijvoorbeeld Jan Beuving met 
cabaret en liedjes op 28 januari, maar 
ik kijk zelf ook uit naar trompettist 
Eric Vloeimans en de voorstelling 
Foreverly Brothers  met muziek van 
The Everly Brothers. Maarten van 
Rossem komt met een lezing en Dirk 
Scheele heeft weer een leuke 
jeugdvoorstelling.
Waar ik zeker  benieuwd naar ben is 
op 16 december de cabaretvoorstel-
ling van het duo N00b (Laura Bakker 
en Isabelle Kafando), die afgelopen 
zomer hun debuut maakten.

Alle voorstellingen voor dit seizoen 
zijn te vinden op: https://podia-
heemstede.nl/voorstellingen/
maand”, aldus Wolter Kymmell. 

Cadeaubon
Dit jaar is ook voor het eerste een 
cadeaubon bij Podia Heemstede 
verkrijgbaar om iemand een plezier 
te doen met een voorstelling naar 
keuze. Alle informatie hierover is 
tevens te vinden op:
www.podiaheemstede.nl. 

Een nieuw theaterseizoen én een 
nieuwe voorzitter bij Podia Heemstede

Voorzitter Wolter Kymell.
Foto aangeleverd.

Overveen - Op zondag 25 
september start het nieuwe concert-
seizoen van Muzenforum in het 
gemeentehuis van Bloemendaal, aan 
de Bloemendaalseweg 158 in Over-
veen. Dan spelen Tosca Opdam 
(viool), Pamela Smits (cello) en Daniël 
Kramer (piano) werken van Camille 
Saint-Saëns, Claude Debussy en 
Maurice Ravel.  
 
Sinds Tosca Opdam in 2011 het Oskar 
Back Concours won geldt ze als een 
van de meest opvallende jonge 
Nederlandse violisten. De Volkskrant 
sprak over een ‘overrompelende 
muzikale persoonlijkheid’. Hoewel ze 
nog steeds tot de jonge nieuwe 
generatie behoort is haar spel en 
repertoirekeuze volwassen. Als 
soliste heeft ze met diverse bekende 
orkesten opgetreden in binnen- en 
buitenland. In 2018 gaf ze haar 
debuutrecital in Carnegie Hall in New 
York. Ook in de kamermuziek is ze 
actief en heeft ze met vele verschil-
lende bezettingen gespeeld.  
De in Canada geboren Nederlandse 
celliste Pamela Smits staat bekend 

om haar fenomenale techniek, haar 
bevlogen natuurlijke manier van 
spelen en haar muzikale veelzijdig-
heid. Zij heeft een uitgebreid reper-
toire dat composities uit alle stijlperi-
odes omvat.  

Daniël Kramer won de eerste prijs in 
het Prinses Christina Concours 1994. 
Hij geniet inmiddels bekendheid als 
veelzijdig en bevlogen pianist. Als 
solist trad hij op met diverse 
orkesten. Ook als kamermusicus is hij 

actief: zo werkt hij o.a. samen met 
Janine Jansen, Liza Ferschtman en 
Quirine Viersen.  
 
Voor hun optreden in Bloemendaal 
hebben de drie een speciaal 
programma samengesteld getiteld 
‘De Franse Revolutie’ waarin ze in 
verschillende bezettingen te horen 
zijn. Als eerste spelen Pamela en 
Daniël de eerste cellosonate van 
Saint-Saëns, gevolgd door Daniël 
met Préludes van Debussy voor 
piano solo. Vervolgens vertolken 
Tosca en Daniël Tzigane van Ravel en 
ten slotte komen ze alle drie in actie 
in het pianotrio in a-klein van Ravel. 
 
Het concert start om 11.00 uur (zaal 
open 10.30 uur). Een kaart kost €24,-. 
Jongeren tot 26 jaar betalen €12,-. 
Kaarten zijn online te koop via www.
muzenforum.nl en op de dag van het 
concert aan de zaal (alleen 
pinbetaling). 
 
 Op de website www.muzenforum.
nlvindt u meer informatie over het 
concert. 

Muziek van Franse impressionisten in het gemeentehuis van Bloemendaal 

Violiste Tosca Opdam in Carnegie Hall. Foto aangeleverd door Muzenforum.

Werkzaamheden ProRail 

Heemstede - In de nacht van 
woensdag 21 september 00.00 uur 
t/m donderdagochtend 22 septem-
ber 06.00 uur, vinder er werkzaam-
heden aan het spoor door ProRail 
plaats met een slijptrein. Deze werk-
zaamheden kunnen licht- en geluids-
overlast veroorzaken. Meer infor-
matie op: www.prorail.nl.

ZONDAG 25 SEPTEMBER
10.000 Stappenwandeling. Vanaf 
SportPlaza, Sportparklaan 16, 
Heemstede om 10u.

Duo Beumer & Van Ham. 
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Om 15u. 
Toegang vrij, een bijdrage in de 
onkosten is gewenst. Meer infor-
matie: www.mosterdzaadje.nl. 

Muziek van Franse impressio-
nisten. Gemeentehuis Bloemen-
daal,  Bloemendaalseweg 158, 
Overveen. Om 11u, zaal open 
10.30u. Kaarten: € 24,-. Jongeren 
tot 26 jaar betalen €12,-.via 
www.muzenforum.nl en op de dag 
van het concert aan de zaal (alleen 
pinbetaling).


