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Gratis draadloos internet in Regio Leiden

2. Peiling: SP groeit naar 37 zetels
3. De slotdag van minuut tot minuut: een parade van
popsterren
4. 'Bankgegevens van bijna 600 Nederlanders
gestolen'
5. Brits peutermoordtrauma draait uit op zelfdoding
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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.

MEER OVER
Leiden Internet Nederland Zuid-Holland Media

Internetters met een smartphone
konden tot voor kort moeilijk
gebruikmaken van het netwerk
vanwege de ingewikkelde
instellingen.

Dj's Serious Request gaan laatste dag in

Opbrengst eerste dag Serious Request
hoger dan vorig jaar

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
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Man gewond door vuurwerkbom bij Glazen
Huis
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kunnen ook gebruikmaken van het
systeem.
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Netherlands Immigration

Work & Residence Permits Dutch Immigration in Plain English

villas for rent Crete
Verlofregistratie

Luxury privat villas for rent for an unforgettable vacation
Registratie van verlofdagen of vakantiedagen eenvoudiger dan ooit.

Boric Car Rental Curacao

www.expatlaw.nl

www.luxuryvillasoncrete.com
www.verlofdagen.nl

Vacantie auto huren op Curacao Vanaf goedkope tot luxe auto's

www.boriccar.com
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100 man keren zich tegen hulpverleners in
Noordwijk

Rotterdamse zorginstelling zoekt door naar
gestolen tonnen

VK UPDATE Ongeveer 100 mensen hebben zich in de
nacht van zaterdag op zondag tegen politieagenten en
ambulancepersoneel gekeerd op de Grent in
Noordwijk. ...

Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels in
Rotterdam gaat door met het zoeken naar de bijna
500.000 euro die EDA Holding (een lege bv) ...
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OV Rotterdam in september mogelijk een
dag plat

VVV zet activiteiten Uitburo voort
VVV Nederland en het landelijk netwerk van Uitburo's
gaan samenwerken. Door de bundeling van
activiteiten krijgen consumenten eenvoudiger toegang
...

De vakbond FNV wil een protest laten horen tegen het
kabinetsbeleid en daarom wordt waarschijnlijk op 10
september in de haven en het openbaar ...
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Joodse Gemeente laat het er niet bij zitten
en zoekt zelf naar getuigen

Uitzonderlijk veel faillissementen in juli
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eenmanszaken) failliet verklaard. Volgens het
Centraal Bureau voor de Statistiek dat dit ...

VK UPDATE De Joodse Gemeente Amsterdam doet

een oproep aan mensen die getuige zijn geweest van
een incident dat zich in tram 17 zou hebben
afgespeeld. Zij ...
13/08/12 09:28

13/08/12 09:22

Protest tegen afschieten van grauwe ganzen Hillen: verder snijden in Defensie maakt
krijgsmacht 'invalide'
De Vogelwerkgroep Zutphen en omstreken heeft
afgelopen week een bezwaarschrift ingediend bij de
provincie Gelderland. De groep wil daarmee ...

Minister Hans Hillen gaat luider uitdragen dat meer
bezuinigen op Defensie onverantwoordelijk is. 'Verder
snijden maakt de krijgsmacht invalide', ...

13/08/12 09:00

13/08/12 08:28

Bijna 2,5 miljoen kijkers sluitingsceremonie ING weet nog niet of klanten dupe zijn van
Bijna 2,5 miljoen mensen hebben zondagavond naar virus
de uitzending van de sluitingsceremonie van de
Olympische Spelen gekeken. Dat blijkt uit cijfers ...

VK UPDATE Veiligheidsexperts van de ING zijn
begonnen aan een onderzoek naar het computervirus
Dorifel. De bank reageert daarmee op berichten dat
hackers ...
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