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Gratis draadloos internet in Regio Leiden
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Door: redactie
22-7-11 - 11:02

Dode bij marathon Leiden

Smartphonegebruikers kunnen makkelijker gratis internetten in Leiden.
De Stichting Wireless Leiden heeft een vrij toegankelijk draadloos
netwerk opgezet dat gratis is te gebruiken in heel Leiden. Dat is uniek
in Nederland, aldus Omroep West.

'Zwarte Piet' heeft spijt van
overval

Internetters met een smartphone

Fietser in auto getrokken en
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Internetters met een smartphone
konden tot voor kort moeilijk
gebruikmaken van het netwerk
vanwege de ingewikkelde instellingen.

Fietser in auto getrokken en
meters meegesleurd

MEER OVER

Door op verschillende plekken in de
stad kastjes te plaatsen, heeft de
stichting dit vergemakkelijkt. Inwoners
van Oegstgeest, Leiderdorp,
Voorschoten en De Kaag kunnen ook
gebruikmaken van het systeem.
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Dode man in bosjes
Nuenen
'Bankgegevens
gestolen met virus
Dorifel'
Oeh's en aah's in
Scheveningen

Royals leven mee op de
tribunes van de Spelen

Straatracers jagen
Haagse fietser de dood in
(36211x gelezen)
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Blote vrouw zwaaiend over straat in
Woerden (22062x gelezen)
Naaktloper maakt buurt helemaal gek
(15294x gelezen)

Treinverkeer stil door ruzie
Door: redactie
9-8-12, 08:29 bron: Algemeen Dagblad

100 man keren zich tegen hulpverleners
in Noordwijk (13719x gelezen)
Vrouw met ochtendziekte gebaat bij
orale seks (10877x gelezen)
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FASCINEREND
GRAPPIG
HARTVERWARMEND
ERGERLIJK

100 man keren zich tegen
84%
hulpverleners in Noordwijk (716 stemmen)
Slachtoffer ongeval misleidt politie met
'gevluchte passagier' (264 stemmen)

82%

Naaktloper maakt buurt helemaal gek

62%

(378 stemmen)

Het treinverkeer rond Leiden is gisteren stilgelegd omdat twee ex-partners slaande ruzie
hadden gekregen over de voogdij van hun kind.Op station ...

EOD gefopt door deksel van
melkbus

Bankgegevens van bijna 600
Nederlanders gestolen (574 stemmen)

61%

'Ajax houdt gigantische financiële
problemen geheim' (265 stemmen)

19%

BEANGSTIGEND
DEPRIMEREND
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Leiden dacht vanmorgen even op een explosief uit de Tweede Wereldoorlog te zijn
gestuit tijdens werkzaamheden aan de Ommedijkseweg.De omgeving in ...

Zwerver steekt 5-jarige met
injectienaald
David van der Heeden
4-7-12, 06:47 bron: Leidsch Dagblad

ACTIVEREN
VRIENDEN BEKEKEN

MEEST POPULAIR

Een Leidse zwerver heeft een 5-jarige jongetje tweemaal met een injectienaald in zijn
armpje gestoken. Het incident gebeurde vorige week op het ...

Man vindt lijk in aanhanger
Door: redactie
20-6-12, 08:35 bron: Leidsch Dagblad
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Een Leidenaar deed dinsdagavond een lugubere ontdekking. Toen hij zijn aanhanger op
wilde halen om tuinafval af te voeren, trof hij daarin het ...
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