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Karin Bloemen met Wëreldl
in Cirque Stilletto 3
Regio - Diva Karin Bloemen
oveftreft zichzelÍ wederom in
een nieuwe editie van Cirque

de Rooy) begeleidde r
sche kanten van hei
op wereldíormaat, d e
bied een ware maesl

Stiletto, waarbij al haar veelzijdige talent de revue passeert. De
'Leading Lady' betreedt samen
met de zes Íenomenale musi
ci van de Wèreldbànd, die ge-

-

Vanuit Vogelenzang vond André de Vries

Extra voordelig uw auto wassen

in deze autowasstraat? Dat kan

Hoofddorp veel te ver om naar
toe te rijden om zijn wagen goed
te wassen. Tot hij de inmiddels
leegstaande postsorteercen*
trum aan de Nijverheidsweg kon
ombouwen tot een van de meest
moderne wasstraten van Neder-

elke doordeweekse dag van 8.00
uur tot 9.00 uur tijdens het happy hour. Tankt u bij Esso voor 25
euro of meer dan kunt u gebrurk
maken van het goudenprogramma voor 7 euro in plaats van de

land. Geen krasstraat maar een
autowasstraat met voorwas en
verschillende wasprogramma's.
Op een milieuvriendelrjke manier uw auto wassen met ecologische shampoo, wax en gra-

heidje van André bij de opening
van zijn droom. De hypermoderne wasstraat kan maar liefst 30
auto's in het uur wassen. Lange
wachtrijen zijn dus verleden tijd!

van

Wasboxen
Carwash Heemstede heeft drie

tis stofzuigen na gebruik

de wasstraat. U kunt uw eigen
programma kiezen. Brons voor
B euro, waarbij de wagen voor-

af door de

voorwasser al onder hoge druk wordt gereinigd,

u advies krijgt en kunt af re-

kenen. U kunt rustig in de auto blijven zitten. De velgen worden gewassen, de borstels in de
wasstraat doen hun werk, terwijl uw wagen wordt voortge-

normale 14 euro, een aardig-

wasboxen klaarstaan, waar u zelÍ
uw auto kunt wassen met zelÍde
voordelen van echt schoon door
het gebruik van waswater en osmose. Dus vlekvrij water en nadrogen is verleden tijd. Naast
onze gewone wasboxen hebben
ze ook een steigenruasbox voor
grotere voertuigen zoals uw caravan of camper.

trokken door de wasstraat en
gedroogd wordt. Bij het zilveren
programma hoort het verwijderen van insecten, actief schuimen, het chassis reinigen plus

Aanhanger huren

wax en bij goud komt daar de

gers die u kunt huren. De verhuur van aanhangers zien wij
als een extra service naar onze klanten. U kunt bij ons een
gesloten aanhanger huren, een
open aanhanger huren en een
autoambulance hurenl' André
de Vries, eigenaar van Carwash
Heemstede, is na anderhalf jaar
puzzelen en plannen nu zover
dat hij de auto's van Heemstede

polish bij. Door het gebruik van

water met osmose krijgt u een
streeploos schone auto die helemaal droog is. ln de hal staan
twee indrukwekkende vaten,
een met 75 kuub waswater en
een met 40 kuub osmose met
een tapkraantje voor de glazenwassers die hier hun osmose voor uw ramen komen halen.

"Bij Carwash Heemstede kunt u

ook een aanhanger huren. Wij
hebben verschillende aanhan-

leven

stede en heeft afgelopen week
al druk proefgedraaid en tot volle tevredenheid van zijn eerste
klanten. U bent welkom aan de
Nijverheidweg 10. Telefoon: 023-

Ton van den

(

Brink

- Met

le zalen trekt. Deze
wel een extravagant€
va met 3 octaven a s
rismatische jongema
persoon te verenigen
de reeds hoge ogen

Stadsschouwburg

Karin Bloemen: "lk sta te trappelen als een circuspaard om de
piste in te gaan. Al mijn hele leven heb ik een passie voor het
circus, vanwege de puurheid en
de echtheid. Bij het circus krijgt
fake geen kans. lk heb veel res-

pect voor circusartiesten

die

hun hele leven wijden aan die 7
of B minuten in de pistei'
Deze editie van Cirque Stilletto past in de traditie spekta-

.

land ltalië op televisrr
lia's Got Talentl CirqL
3 laat het publiek in o

ma meevoeren naar É
getelijk en wonderbaa

takel, waarin alles n'

Cirque Stiletto 3, Stac
burg, Wilsonplein 23 ir
Aanvang voorstellinl
dag 28 en zale.dag 29
om 20.15 uur, zondag

tus om 15.00 uur.

l\4

kel, muziek, internationaal be-

matie en kaarten var
ro via www.theater-r
de dagkassa Philharm

kroonde circusacts en natuur-

geBegijnestraatI1lr

lijk fijnzinnige, maar ook uitbun-

tel. ff.023-5121212, c
ticketbox aan de Grc:r

dige humor in de stijl van Mini en Maxi. die de lachspieren
niet onberoerd laat. Mini (Karel

Veteranen nemen
afscheid van
Willem de fong
Heemstede

als gast de piste: ee
makende drag quer'

van Haarlem.

en de hele regio weer schoon de
weg op krijgt. Op 2 mei begon hij
te slopen, kreeg alle medewerking van de gemeente Heem-

5834702.

in de

circusac

Karin en de Wèreldba
send uit de hoek mei
ke 'kunsten en tale''
naast betreedt de 03
Italiaanse Lady LaLa

zamenlijk maar liefst 50 instrumenten bespelen, de theaterpiste. De diva combineert haar eigen hoge 'C' in Cirque Stiletto 3
met nog eens 5 andere C's van
Circus, Cabaret, Chanson, Comedy en Clownerie. Dit theatercircus van wereldformaat rs van
28 tot en met 30 augustus te be-

Carwash autowasstraat
geopend in Heemstede
Heemstede

ringd door

BaÉ Jonker

Fotograaf: NÍck van Ormondt

'militai-

re eregroet wordt afscheid genomen van de heer Willem de
Jong (WimJ. Op 89-jarige leeftijd
heeft Wim het Mobilisatie-Oorlogskruis uit handen van burge-

meester Marianne Heeremans
ontvangen. Dat gebeurde op
dinsdag 6 april in 2009. De medaille werd opgespeld in bijzijn
van de lnspecteur Generaal de
Krijgsmacht en lnspecteur van

de Veteranen, Luitenant-Gene-

raal Oostendorp. Wim is 95 jaar
geworden en wordt op woensdag 29 juli gecremeerd. EIke eerste dinsdag van de maand was
Wim vaste gast in het Veteranencafé, een samenzijn van oorlogsveteranen in 'De Eerste Aanlegi

Openingsweken Stefans brillen & Ien;
tussen 1 augustus en 12 september
- Na een grondige verbouwing is Stefans Brillen & Lenzen aan de Binnenweg in Heemstede weer open.
Heemstede

Het al ruim 20 jaar oude interieur ging er uit. "Een gek gevoel om alles wat zo vertrouwd

weg

te halen'i aldus Stefan.

enige manier is om de

en

van deze winkel kracr

"Met jarenlange ervaring

kijkend naar onze klanten uit

te zetten.

Heemstede en omstreken hebben we met zorg een nieuwe
winkelinrichting uitgekozen.

Wij houden V6o xrr

We hebben gewerkt zonder
wínkelinrichter of interieuóou-

mooi gemaakt zijn. En
u niet alÍeen terug ;n ir
eur maar ock in de caii

