
Winkelend publiek werd vrijdag toegezongen door het Bardo-zangkoor. 

Flashmob voor Bardo 
In winkelcentrum De 

Vier Meren werd afgelopen vrijdag 
het winkelend publiek verrast door 
het Bardo-zangkoor me een heuse 
flashmob. Op de verhoogde etage 
voor de Blokker begon het koor om 
12 uur onverwachts voor het publiek 
enkele nummers live zingen ter pro-
motie van een benefietavond. 
De benefietavond vindt plaats op za-
terdagavond 20 oktober - van 21 tot 
02.00 uur - in Restaurant Lieveling 

en is georganiseerd door  Yo  Drog-
trop. "Mijn moeder en onze familie 
zijn ontzettend goed verzorgd en 
begeleid in  hospice  Bardo en mijn 
moeder kreeg hier een waardig af-
scheid", aldus  Yo  Drogtrop van eve-
nementenbureau  Yo Events.  Het 
was voor haar de aanleiding om een 
benefietavond voor  hospice  Bardo te 
organiseren in samenwerking met 

Daphne Kriekaard-Hoogland van 
restaurant Lieveling. Het team van 
Bardo is erg geraakt door deze actie 
van  Yo  naar aanleiding van de zorg 
die het team haar inmiddels overle-
den moeder in het  hospice  bood af-
gelopen winter. Tijdens de benefiet-
avond wordt er een loterij en veiling 
georganiseerd waarbij de opbrengst 
ten goede komt aan Bardo. 
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Filmprogramma van deze week. 

Donderdag 
11 oktober 
2018 

Auto Luykx 
Uw 	suzuKli dealer voor 
Haarlemmermeer &Amsterdam 

"Nog veel vragen over 
afvalinzameling" Proef gedraaid in 
drie wijken met nieuw systeem 3 
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Moeten kleine(re) basisscholen in 

Haarlemmermeer zich zorgen maken over 

eventuele sluiting? RTL Nieuws meldde 

onlangs dat de nieuwe leerlingennorm tot Y 
problemen kan gaan leiden voor basisschob 

die niet genoeg leerlingen hebben. Gaat dit 

in Haarlemmermeer ook op? 
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Laatste vluchten om 13.00 uur de Rivieren- 

met  Dakota  van 
route op het programma: 

dit seizoen 
een vlucht van een uur 
vanaf Schiphol Oost over 
het Land van Maas en 

De DC-3 Waal en de steden  
Dakota  van de  Dutch  Woerden, Dordrecht,  
Dakota Association  Zaltbommel, Geldermal- 
maakt de komende sen en Vianen. Daarna 
weekeinden de laatste zijn er dit seizoen alleen 
rondvluchten van het nog vluchten vanaf 
seizoen 2018. Zaterdag Rotterdam  The Hague  
13 oktober vertrekt de Airport en Leystad 
PH-PBA'Princes Amalia', Airport. Meer informatie 
gestoken in de kleuren is te vinden op www. 
van het voormalige dutchdakota.nl. 
regeringsvliegtuig, om 
12.30 uur vanaf Schip- Loos alarm op 
hol-Oost voor een 

station rondvlucht van 30 
minuten over de Hoofddorp 
Noord-Hollandse steden 

V `' 	Het 
treinstation in Hoofddorp 
is dinsdagochtend korte 
tijd ontruimd. Dit 
gebeurde in verband met 

o  de vondst van een 
verdacht pakketje. De 

v politie heeffiinmiddels 
bekendgemaakt dat het 
vals alarm was. Het 

Haarlem en IJmuiden en station werd ontruimd, 
via de Zaanse Molens en omdat er een pakketje 
Amsterdam terug naar was gevonden waarvan 
Schiphol. de herkomst niet bekend 
Zondag 14 oktober staat was. 

parkeerplaaltje?  

...je ziet er niets 
meer van 

MUM 
Net Stokvis 

Hoofddorp 

onderdeel van Reco Autoschadegroep 

centrum voor 
jeugd en gezin 
Haarlemmermeer 

Vogelbeurs 
zWAMENBURG 	Vogelvereniging 
Haarlemmermeer e.o. houdt zater-
dag 13 oktober een vogelbeurs. Le-
den verkopen hier aan een ieder 
hun vogels. Verder is er een ruim 
assortiment zaden, bakjes en nog 
veel meer te koop. Liefhebbers zijn 
van 9 tot 13 uur van harte welkom 
op Marialaan 86. Toegang is gratis. 
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