Elke dag bijzondere verhalen bij HCNieuws Premium exclusief voor abonnees!



Vul je zoekwoord in..

LOKAAL

VERKIEZINGEN

SPORT

112

ZAKELIJK

E-PAPER

PUZZEL

VACATURES

SERVICE

FAMILIEBERICHTEN



ABONNEER





meer informatie





DEEL JE NIEUWS

/* Your JS :: Custom Actions */ function onDocumentReady() { // Your initialization code } function onAdStart() { // Your ad start-up code (called
only once when ad starts) setStyle("billboard", { opacity: 1 }, 300); // Optional (example) } function onExpandStart() { // Your code for when
expanding starts setStyle("billboard", { opacity: 1 }); // Optional (example) } function onExpandComplete() { // Your code for when expanding is
finished } function onCollapseStart() { // Your code for when collapsing starts } function onCollapseComplete() { // Your code for when collapse is
finished setStyle("billboard", { opacity: 0 }); // Optional (example) } /* Mandatory JS */ /** Called when current HTML document is preloaded */
screenad.onPreloadComplete = function () { // Mandatory settings! Edition only allowed with approval var settings = { collapsedWidth: 44,
collapsedHeight: 44, expandedWidth: 970, expandedHeight: 250, }; weborama.initBillboard(settings); }; /** Sets CSS properties for a specific element
* @param {String} objectId - Id of the target HTML object * @param {Object} propertyObject - Object with CSS properties and values * @param
{Number} [delay=0] - Optional. Delay in milliseconds */ function setStyle(objectId, propertyObject, delay) { var element =
document.getElementById(objectId), delay = typeof delay !== undefined ? delay : 0; if (element) { setTimeout(function () { for (var property in
propertyObject) { element.style[property] = propertyObject[property]; } }, delay); } }
/* Mandatory CSS */ html, body, div { margin: 0; padding: 0; } @media print { * { display: block !important; background: none !important; } } body {
height: 100%; font-family: "tele2-slab"; color: #ffffff; } #billboard { width: 970px; height: 250px; opacity: 1; cursor: pointer; position: absolute; top: 0;
left: 0; z-index: 10; overflow: hidden; } #close-open-button { width: 44px; height: 44px; position: absolute; top: 0; right: 0; z-index: 90; cursor:
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Trudy Witteman

Zanggroepen Bardo zingen op MH17-monument
do 5 mei 2022, 16:12







Overig





VIJFHUIZEN Twee zanggroepen van Hospice Bardo zingen vrijdag 6 mei van 10.00 tot 12.00 uur op het
MH17-monument. Het is geen voorstelling, maar bedachtzaam zingen in deze dagen van herdenken op een
memorabele plek met een prachtige akoestiek. Naar het monument komen het Hospice Bardo koor dat bij
velerlei gebeurtenissen zingt, zoals ‘cirkel van licht’ in de adventstijd en de Bedside Singers die zingen voor
mensen in hun laatste levensfase. Zij zitten rond het bed en zingen zacht, rustig en met aandacht.

Het zingen is vrij toegankelijk.

Haarlemmermeer de komende dagen
6-05-2022, 10:34

HAARLEMMERMEER In dit overzicht plaatsen we lokale evenementen, markten, jubilea, openingen, recepties, en dergelijke.
Een item kan worden gemaild naar wwnieuwvennep@bdu

Meet & Greet als antwoord op druk beviste leerkrachtenvijver
6-05-2022, 09:14

HAARLEMMERMEER In de strijd tegen het lerarentekort heeft Meer Primair het wapen van Meet & Greet ingezet. “Wij vissen
voor onze scholen in Haarlemmermeer in dezelfde ..

Vijf nieuwkomers in jongerengemeenteraad
6-05-2022, 09:01

HAARLEMMERMEER Olivier van Kuilenburg, Kiki Rombouts, Edria Coomber, Marwa Sarkosh en Cas Dolderman zijn nieuw
in de jongerengemeenteraad van Haarlemmermeer. Javy Ravestei..

advertentie

Fietspad bij Winkelcentrum ‘t Paradijs weer als een biljartlaken
6-05-2022, 09:00

HOOFDDORP Er wordt aan de ene kant volop geklaagd over fietspaden in Haarlemmermeer, aan de andere kant wordt er
van alles gedaan om het fietsers zo comfortabel mogelijk te..

Speelotheek De Blokkendoos houdt 35e speelgoedbeurs op 14 mei
5-05-2022, 21:06

HOOFDDORP De Blokkendoos biedt zaterdag 14 mei voor de 35e keer haar speelgoedbeurs in de passage van het
Cultuurgebouw in Hoofddorp. Vanaf 09

74-jarige overhandigt Bevrijdingsvuur aan burgemeester Schuurmans
FOTO’S

- 5-05-2022, 21:02

HAARLEMMERMEER Het Bevrijdingsvuur dat woensdag om middernacht werd aangestoken in Wageningen is donderdag
om 12. 00 uur aangekomen in dorpshuis De Reede in Rijsenhout
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Verkeer, Sloterbrug en alle gebiedsontwikkeling Badhoevedorp

Badhoevedorp omsingeld door
verdichting bedrijventerreinen
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Verkeer, Sloterbrug en alle
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Landschapsarchitect noemt Haarlemmermeer onaantrekkelijk voor mens en dier
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Hódmezovásárhely-fontein weer flink aan het schuimen

4-5

Politie geeft niet op in Hoofddorpse spoofingzaak
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Haarlemmermeer de komende dagen



Pushmelding inschakelen
bij belangrijk nieuws

Laatste nieuws
7-5 Ymere: ‘Energietoeslag voor álle sociale huurders Haarlemmermeer’
6-5 Dit jaar ligt het Haarlemmermeer 170 jaar droog
6-5 Waarom worden bloeiende bermen in Haarlemmermeer gesnoeid?
6-5 Haarlemmermeer de komende dagen
6-5 Meet & Greet als antwoord op druk beviste leerkrachtenvijver
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5/5 Speelotheek De Blokkendoos houdt 35e speelgoedbeurs op 14 mei
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Het lokale nieuws in je mailbox? Dagelijks, wekelijks

Ja, graag



Vacatures

Zakelijk nieuws landelijk
2-5 Waarvan hangt de huurprijs in Hoofddorp tegenwoordig vooral van af?
26-4 De voordelen van vakantie in eigen land
26-4 5 Zaken om in gedachten te houden bij het huren van een container
21-4 Hoe een non-profitorganisatie Bitcoin kan accepteren
Meer Zakelijk nieuws landelijk
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Amstelveens Nieuwsblad

De Puttenaer

HC Nieuws (Haarlemmermeer)

Lokaal aan Zee

Stad Nijkerk

Baarn Huis-aan-Huis

De Rijnpost

Heemsteedse Courant

Nieuwsblad De Kaap

Stad Wageningen

Baarnsche Courant

De Stad Amersfoort

Het Kompas Hardinxveld-Giessendam Nunspeet Huis aan Huis

Stichtse Courant.nl

Barneveld Huis-aan-Huis

De Stad Gorinchem

Het Kompas Sliedrecht

Recreatiekrant Veluwe

Weekblad voor Ouder-Amstel

Barneveldse Krant

De Woudenberger

Heuvelrug Huis-aan-Huis

Regiosport Veenendaal

Wijks Nieuws

Bennekoms Nieuwsblad

Ede Stad

Houtens Nieuws

Rijn en Veluwe

Witte Weekblad - Nieuw-Vennep

Biltsche Courant

Ermelo's Weekblad

Huis aan Huis Elburg

ScherpenzeelseKrant

Bunniks Nieuws

Haarlems Weekblad

Huis aan Huis Oldebroek

Soest Huis-aan-Huis

De Nieuwsbode

Harderwijker Courant

Leusder Krant

Soester Courant
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