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Het lijkt wel herfst 
De eerste herfststorm is alweer voorbij. De letterlijke storm van 8 okto-
ber jl. heeft buiten de bomen even door elkaar geschud Bladeren hebben 
voor een deel moeten loslaten. In de kruinen wordt het een lege boel. Bui-
ten krijg je de indruk dat het jaar al aardig ten einde loopt. De winter-
slaap komt er-aan. 
De figuurlijke storm blaast binnen en wel door onze agenda's. Na de ker-
mis, op zich al een aardig roerig gebeuren, barst in Heemskerk een storm 
van activiteiten los. Wat dat betreft is het alles-behalve een lege boel en 
kun je constateren dat het jaar nog maar net begonnen is. De zomerslaap 
is voorbij. Een derde soort storm houdt huis in de gemeentekas of is dat 
meer een kwestie van waar het schip strandt. 

Intussen zijn trainingen opgepakt en competities gestart, uitvoeringen 
worden voorbereid en cursussen , lezingen en concerten alom aangekon-
digd, vergaderingen rijgen zich aaneen. Het is teveel om op te noemen; de 
agenda's staan er vol van. 
Onwillekeurig vraagt een HKH-er zich af of zo'n overweldigende hoeveel-
heid activiteiten iets van de laatste jaren is of zich al veel langer voordoet. 

Ik vermoed dat er al 
jaren (eeuwen?) acti-
viteiten waren, maar 
misschien iets minder 
in clubverband. Im-
mers er wordt al eeu-
wen muziek gemaakt, 
toneel gespeeld, ge-
schaatst of in het café 
een biljart gelegd. Ik 
weet niet welke ver-
enigingen in Heems-
kerk het oudst zijn, 
maar St. Caecilia is al 

van 1922 en ADO heet niet voor niets ADO'20. Nog even en ze moeten 
er ADO'1920 van maken om niet in de war te raken. Scouting Adelbertus 
begon in 1934 en intussen zijn een aantal oudjes alweer opgeheven. Acti-
viteiten zijn dus niet alleen van de laatste tijd. 

Misschien zijn er nu meer activiteiten, en dan vooral in clubverband, om-
dat Heemskerk sterk gegroeid is in aantal inwoners, die op hun beurt weer 
meer vrije tijd te besteden hebben. Het zijn de jongeren die hun vrije tijd 
vullen door van sportclub naar muziekles naar feetjes naar 	onderweg 
te zijn. De ouderen pendelen (en peddelen?) hun vrije tijd vol tussen de 
Jansheeren, de Stut, Welschap, de bridgeclub, het fitnesscentrum, vrijwil-
ligerswerk enzovoort. Het is de tussengroep die door school, werk, oplei-
dingen en gezin misschien de minste vrije tijd overhoudt . 
Dat er veel te doen is, blijkt wel uit de pagina's dikke gemeentegids en 

de agenda in de Heemskerk-
se Courant. Alles heeft de wind 
mee. Het stormt als was het 
herfst en het bruist van (nieuw) 
leven als was het lente. Er zit 
leven in de Heemskerkse brou-
werij, voor enkelen zelfs letter-
lijk. 

In die storm van activiteiten is 
er eigenlijk maar één instantie 
die in zwaar weer verkeert: de 
gemeentelijke overheid. Want 
hoe krijg je de financiële eind-
jes aan elkaar geknoopt voor al die bezige Heemskerkers? Niet dus, ge-
zien de discussies tijdens de laatste raadsvergadering. Aan heel wat sub-
sidiekranen is gedraaid. Heemskerkers vragen niet om een Bosbaan. Er is 
genoeg water om te kunnen kanoën. Ze vragen ook niet om een atletiek-
baan. Men loopt gewoon de Marquetteloop. Onbegrijpelijk dat basale cul-
turele voorzieningen zo worden uitgekleed. De muziekschool gaat met de 
muziek mee, de bibliotheek wordt afgeboekt, de Waterakkers houdt het 
hoofd niet meer boven water en met de kinderboerderij verdwijnt de link 
met de agrarische oorsprong van Heemskerk. Het lijkt wel of de raadsle-
den geen Heemskerkers zijn, anders zouden ze het dorp en de dorpsgeno-
ten toch niet zo in de kou zetten! 
Gelukkig gebeurt er veel door vrijwilligers, met geweldig veel inzet, 
plezier en deskundigheid. Ik zie het in onze eigen HKH. De gloednieu-
we website www.historischekringheemskerk.n1 staat bol van informatie 
over Heemskerk en over bezigheden door en binnen de HKH. Loop an-
ders even binnen bij het Historisch Huis (Kerklaan la, boven de Muziek-
school). Er bestaat één gevaar: je zou wel eens enthousiast kunnen wor-
den om ook mee te doen; wij kunnen nog genoeg deskundigen gebruiken. 
Aart Andeweg (HKH) 
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