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Heemstede/Bloemendaal – Op 4 ok- 
tober is het weer Werelddierendag, 
waarbij onze (huis)dieren weer extra 
in het zonnetje worden gezet.
In samenwerking met Dierenspeci-
aalzaak Heems sinds 1822 aan de 
Havenstraat 49 in Heemstede, houdt 
de Heemsteder/Bloemendaler weder- 
om de traditionele huisdierenfoto- 
wedstrijd. 
Is jouw huisdier de grootste knu!el 
die er bestaat of is het je onafschei-
delijke maatje? Wil jij je huisdier 
graag in de spotlights zetten? 
Doe dan mee aan onze huisdieren- 
fotowedstrijd. 
Mail je foto (maximaal twee) naar 

mailto: redactie@heemsteder.nl, 
o.v.v. ‘Leukste huisdier’ met je naam, 
telefoonnummer en e-mailadres.  
Je kunt je foto uiterlijk inzenden tot 
en met zondag 2 oktober 17.00 uur.  
Dierenspeciaalzaak Heems sinds 
1822 stelt een leuke prijs beschik-
baar, jureert en kiest de winnende 
foto. De mooiste, liefste en grap-
pigste inzendingen krijgen een 
plaatsje in de krant.
Over de uitslag wordt niet gecorres-
pondeerd. Heel veel succes!

Bijna Werelddierendag: heb jij het liefste of leukste huisdier? 
Doe dan mee aan onze huisdierenfotowedstrijd! 

Konijnen Dille en Kamille. Foto: Cindy Tan, Dierentehuis Kennemerland.

Heemstede - Woensdagmiddag 28 
september om 15 uur vindt bij Boek-
handel Blokker aan de Binnenweg 
138 in Heemstede de kinderboekpre-
sentatie plaats van ‘Soms als ik een 
vlinder zie’. Boudewijn de Groot, Jaco 
van der Steen en illustrator Mark 
Janssen zijn aanwezig. 

Volwassenen zijn welkom met 
kinderen. Vanaf 16.00 uur signeren 
de auteurs voor iedereen die niet bij 
de boekpresentatie aanwezig kan 
zijn.

De nieuwste liedjes van Boudewijn 
de Groot en Jaco van der Steen lezen 
en luisteren als gedichten. Als mini-
verhalen, over de kat Schaduw, de 
muis en de mediterende uil, de giraf 
die bang is om zijn nek te breken en 
de zebra die zomaar midden op 
straat ligt, om er maar een paar te 
noemen.

Mark Janssen maakte er prenten bij 
waar je steeds opnieuw wilt induiken 
en vanzelf van gaat meezingen, ter- 
wijl je je onderdompelt in de muziek 
van Boudewijn de Groot en zijn vrien-
den.

De eerste druk – een beperkte op-
lage van drieduizend exemplaren – is 
voorzien van cd, een echt collector’s 
item dus.
De daaropvolgende drukken 
bevatten voor in het boek een 
qr-code naar de playlist op Spotify 
(die staat natuurlijk óók in de eerste 
druk). 

Toegang vrij, reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.

Kinderboekpresentatie 
Boudewijn de Groot bij 
Boekhandel Blokker

Johan Goossens. Foto: Anne van 
Zantwijk.

Johan Goossens met 
‘Kleine Pijntjes’ in 
Theater de Luifel
Heemstede - Vrijdag 23 septem-
ber om 20.15 uur speelt cabaret-
tier Johan Goossens zijn nieuwe 
theatervoorstelling ’Kleine Pijn-
tjes’ in Theater de Luifel aan de 
Herenweg 96 in Heemstede. 
In deze show voelt Goossens 
zich oud. Goossens voelde zich 
vóór de coronacrisis jarenlang 
28, maar na twee jaar thuiszitten 
merkt hij dat hij de veertig 
nadert en de kleine pijntjes van 
het ouder worden begint te 
voelen. De pijntjes zijn grappig 
en herkenbaar. Johan verzet zich 
tegen het onvermijdelijke verval 
met liedjes, verhalen en relative-
rende humor.  Maar de voorstel-
ling gaat ook over zijn tijd als 
mantelzorger voor zijn zieke 
vader. Johan Goossens schreef 
over zijn ervaringen als leraar op 
een ROC twee bestsellers:  ‘Wie 
heeft er wél een boek bij zich?’ 
en ‘Jongens, ik wil nu toch écht 
beginnen’. Op televisie bereikte 
hij veel mensen door mee te 
doen aan programma’s. ‘Kleine 
Pijntjes’ wordt Johan’s achtste 
cabaretprogramma. Daarnaast 
kwam in januari 2022 zijn boek 
‘‘Met mensen werken’ uit. 
Kaarten:
www.podiaheemstede.nl of via 
de theaterlijn 023-5483828.

Heemstede - Zondag 25 september 
wordt er een grote rommelmarkt 
gehouden in SportPlaza Groenen-
daal aan de Sportparklaan 16 te 
Heemstede. In deze sportaccommo-
datie wisselen die dag weer vele 
gebruikte goederen van eigenaar, na 
het loven en bieden. Het aanbod op 
een rommelmarkt is altijd divers en 
verrassend: van oude obligaties tot 
een authentiek houtsnijwerk of een 
leuk kledingstuk. De vlooienmarkt is 
open van 09.30 tot 16.00 uur en de 
toegang bedraagt 3,- euro p.p 
(kinderen tot en met 11 jaar en onder 
begeleiding hebben vrij entree).

Voor meer informatie of reserve-
ringen kunt u bellen naar: 
organisatiebureau MIKKI,
0229-244739 of 24 46 49. Of kijk op 
internet: www.mikki.nl.

Vlooienmarkt in SportPlaza Groenendaal

Vlooienmarkt. Foto: Bigstock.

KEN UW BOS

Tekst: Vrienden Wandelbos 
Groenendaal 

Er wordt al genoeg ge- 
zwamd, zou je zeggen. 
Maar laten we toch maar 
eens gaan koekeloeren 
naar de zwammen en 
paddenstoelen in Groenen-
daal.  In een recent schrijfsel van Harry Brummelhuis 
viel op dat de zwammen waarover hij schreef onder 
andere werden aangetro!en rond de Lelievijver in 
Groenendaal. Ach, wat een bijzondere, zeldzame en 
ontroerende zwammetjes staken hun neus uit de 
zandige oever, rottend hout, konijnenkeutels! 
Een hele reeks zwammen kunnen we deze herfst weer 
tegengekomen. Van de knoeperd van een zwavelzwam 
op de stam bij de parkeerplaats tegenover De Konij-
nenberg tot het ieniemienie zwammetje op een takje 
aan de Beukenlaan in het zuidelijk deel van het bos en 
het zeldzame oorlepelzwammetje op een dennen-
appel. De kardinaalsmuts, glimmerinktzwam, biefstuk-
zwam, de tonderzwam natuurlijk, de bekende elfen-
bankjes, zwavelkopjes met hertenzwam (goed 
zoeken!), houtkorstkogelzwam, zadelzwam (zeldzaam!) 
op een stuk beuk, trilzwam (zwart) en stijfselzwam. 
Een zomerzwam (boleet) heeft gaatjes aan de onder-
kant en leeft in augustus en september. Bundelcollybia, 
parasolzwam, het oorlepelzwammetje op een dennen-
appel, stobbezwam, stropharia (niet eten!), de glimmer-
inktzwam en de gekraagde aardster die met zijn 
slippen zichzelf omhoog wurmt. 
Nou dat zijn er nogal wat. En dit is beslist nog niet alles. 
Nog even wachten en dan kun je de pruikzwam weer 
vinden, als een jonge Mozart, aan de stam van de beuk. 
Veel zwammen bevinden zich op het dode hout. Het is 
al vaker gezegd: dood hout leeft. Echt bijzonder was de 
vondst van de aardster. Daar gaan echte liefhebbers 
van uit hun dak. Het is bijna weer zo ver. Ga je ook 
kijken? 
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Gezwam in Groenendaal

Pruikzwam.

Aardster.

Oorlepeltje. Foto’s: Harry Brummelhuis.


