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  HAARLEMMERMEER IN HET NIEUWS

woensdag 18 december 15:35 - 2019 

Ontsteken lichtjes in binnentuin. ((Foto: Jan Aukes))

Cirkel van Licht in hospice Bardo

HOOFDDORP - Zondag 15 december verzorgde Bardo voor de twaalfde keer de 'Cirkel van Licht'. Dit
samenzijn organiseert Bardo jaarlijks voor mensen die recent een dierbare hebben verloren in het
hospice van Bardo.

Bardo-teamlid Nicole Arens, die al voor de twaalfde keer betrokken
was bij de organisatie van de 'Cirkel van Licht', laat weten: "Door met
elkaar stil te staan bij het verlies van hun dierbaren ervaren veel
nabestaanden het samenzijn als troostend en verzachtend. Het was
ook dit jaar weer een mooi en ontroerend moment, zeker toen de

tientallen lichtjes in de binnentuin van het hospice werden ontstoken en met alle aanwezigen gedurende 1
minuut in stilte overleden dierbaren werden herdacht."

Vrede

Dit jaar was het thema 'Vrede'. Het programma sloot hierop aan met bijpassende muziek, zang, een verhaal,
gedicht en blog. Claudia van 't Hout en Hans Nieuwint verzorgden samen met het Bardo-koor prachtige muziek.

Net als voorgaande jaren sponsorde horecabedrijf De Rustende Jager uit Nieuw-Vennep de volledige catering
en op- en afbouw van deze samenkomst die door zo'n negentig mensen werd bezocht.

Samen herdenken van
overleden dierbaren
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Gratis geestelijke hulp, ook voor coronavragen
zaterdag 28 maart 08:00  

REGIO - De ontwikkeling rond het Corona-virus geeft aanleiding tot veel
ongerustheid en zorg. Met name bij ouderen en mensen met een kwetsbare
gezondheid

Samen zijn we Supporter van Lokaal!
vrijdag 27 maart 08:00  

REGIO - Juist in deze tijd is het belangrijk de lokale nieuwsvoorziening door te
laten gaan. U op de hoogte houden van de laatste lokale ontwikkelingen, warme
initiatieven hoe we anderen kunnen helpen en de acties van de (lokale)
ondernemer ef..

Kinderopvang streeft naar compensatie voor ouders
vrijdag 20 maart 18:20  

REGIO - Nu de kinderopvanglocaties gesloten zijn voor ouders zonder cruciaal
beroep, maar de kosten voor de opvang wel dienen te worden doorbetaald,
komen sommige ouders daartegen in opstand. Omdat ze blijven betalen, vinden
dat ze recht hebbe..

UITGELICHT ∠ ∠

Gratis geestelijke hulp, ook
voor coronavragen

Samen zijn we Supporter
van Lokaal!

Kinderopvang streeft naar
compensatie voor ouders

Komende tijd speciale
uitgave Rodi Media

Lichtjes in de donkere dagen
voor kerst

Komende tijd speciale uitgave Rodi Media
woensdag 18 maart 08:00  

REGIO - De gevolgen van het Coronavirus zijn inmiddels voor iedereen merkbaar.
Net als alle ondernemers, bedrijven en instellingen zijn de noodzakelijk genomen
maatregelen voelbaar

Lichtjes in de donkere dagen voor kerst
zondag 22 december 07:59  

Het zijn de donkere dagen voor kerst. In en voor veel huizen worden kerstbomen
met lichtjes, lichtsnoeren en kaarsen ontstoken om de duisternis draaglijker te
maken

Sfeervolle kerstactiviteit op 26 december in De Reede
vrijdag 20 december 14:07  

RIJSENHOUT - Gelukkig hebben veel mensen vrienden of familieleden om de
kerst door te brengen, maar helaas is dit niet voor iedereen het geval. Voor deze
groep verzorgt Stichting Zorgzaam Rijsenhout en Dorpshuis de Reede (van
Maatvast) op twee..
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Handtekeningen onder afspraken meer betaalbare woningen
donderdag 19 december 15:37  

HAARLEMMERMEER - Op dinsdag 10 december hebben gemeente
Haarlemmermeer, woningcorporatie Eigen Haard en de huurdersfederatie Alert de
prestatieafspraken voor 2020 ondertekend. Hierin staan de afspraken over
bijvoorbeeld de bouw van nieuwe beta..

Kerst met De Deur
donderdag 19 december 11:51  

HOOFDDORP - Kerst is een tijd om elkaar te ontmoeten en de geboorte van
Jezus Christus te herdenken. Daarom verzorgt Evangelie Gemeente de Deur een
speciale kerstdienst op zondag 22 december.

Senioren gaan veiliger door het leven dankzij digitale
hoogstandjes
donderdag 19 december 07:35  

HOOFDDORP - Goed nieuws, wat betreft senioren en veiligheid. Er komt
volgende maand een speciale app waardoor mantelzorgers en de
zorgbehoevende beter en vooral veiliger en efficiënter met elkaar communiceren

Dave Chavez Band in The Shack
woensdag 18 december 15:43  

OUDE MEER - Het einde van het jaar is in zicht en op het programma van The
Shack staan er voor dit jaar nog drie geweldige live-acts.

SV Hoofddorp sluit 2019 af met een nederlaag
woensdag 18 december 15:35  

HOOFDDORP - Het zondagteam van SV Hoofddorp verloor haar laatste wedstrijd
van 2019. Op Sportpark Transformatorweg werd het team van trainer Jethro
Abram met 3-0 geklopt

Cirkel van Licht in hospice Bardo
woensdag 18 december 15:35  

HOOFDDORP - Zondag 15 december verzorgde Bardo voor de twaalfde keer de
'Cirkel van Licht'. Dit samenzijn organiseert Bardo jaarlijks voor mensen die recent
een dierbare hebben verloren in het hospice van Bardo.

Laatste Nieuwsblad Haarlemmermeer
woensdag 18 december 15:25  

HAARLEMMERMEER - Vandaag, 18 december, ontvangen de inwoners van
Haarlemmermeer de laatste editie van deze krant.

Lezersfoto's van de Week
woensdag 18 december 12:00  

Helaas verschijnt vandaag de allerlaatste Nieuwsblad Haarlemmermeer. En dat
terwijl wij nog zoveel mooie lezersfoto's hadden liggen. We hebben vier foto's
uitgekozen en deze bij elkaar in de krant geplaatst.

Heel Jeugdland Bakt in de kerstvakantie
woensdag 18 december 10:07  

NIEUW-VENNEP - Bakkers en smulpapen opgelet. De kerstvakantie staat voor de
deur en dat betekent dat Heel Jeugdland Bakt weer start. Vanaf zaterdag 21
december kunnen kinderen zich bij Jeugdland uitleven met allerlei bakactiviteiten.
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Overleden Hoofddorper werd beroofd UPDATE STEEKPARTIJ

dinsdag 17 december 15:36  

HOOFDDORP - De politie heeft een onderzoek ingesteld nadat maandagavond
een inwoner van Hoofddorp werd neergestoken aan de Markenburg. De man
stond rond 20.50 uur samen met zijn vrouw geld te pinnen en werd overvallen
door twee mannen.

UNO verliest derby maar is tevreden
dinsdag 17 december 13:34  

HOOFDDORP - UNO verloor zaterdag met 6-2 de derby tegen SV Hoofddorp. Het team van trainer Adam
Natadingrat betreurde dat natuurlijk, maar er was ook reden voor tevredenheid. Het team heeft belangrijke stappen
voorwaarts gemaakt.

Talenten SV Hoofddorp te gast bij Ajax
dinsdag 17 december 12:57  

HOOFDDORP - Het gaat goed met de jeugdafdeling van Sportvereniging
Hoofddorp. De nodige teams werden winterkampioen. En zes jeugdteams waren
te gast bij Ajax.

Bloemen voor jubilerend echtpaar Bijvoets-de Krosse
dinsdag 17 december 12:35  

RIJSENHOUT - Nog steeds hebben ze een krantenwijk en daarnaast brengen zij
ook nog Nieuwsblad Haarlemmermeer rond, meneer en mevrouw Bijvoets-De
Krosse zijn al 60 jaar een paar.

Santa Run Haarlemmermeer
dinsdag 17 december 12:21  

HOOFDDORP - De samenwerkende Haarlemmermeerse Rotaryclubs organiseren
voor zondag 22 december, vanaf 14.30 uur, weer een Santa Run.
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