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Leiden/Voorschoten ✱ Twee sporthallen – de 3 Octoberhal in Leiden
en De Vliethorst in Voorschoten –
zijn sinds gisteravond in gebruik als
noodopvang voor asielzoekers. Laat
in de avond arriveerden bussen met
120 vluchtelingen aan de Smaragdlaan in Leiden en even zo veel vluchtelingen aan het Burgemeester Van
der Haarplein in Voorschoten. De
opvang geldt voor maximaal een
week. De regio ontving gisteren in
de loop van de middag een hulpverzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), omdat er
niet genoeg bedden beschikbaar waren voor vluchtelingen die nieuw

75 John Lennon herdacht op verjaardag

binnenkwamen. ,,Wij willen een bijdrage aan de oplossing leveren, samen met de buurgemeenten’’, aldus
burgemeester Lenferink. De twee
sporthallen staan in de calamiteitenplannen te boek als crisisopvang.
Vrijwilliger Daan Nix van het Rode
Kruis, afdeling Leiden, kreeg om 6
uur ’s avonds te horen dat er ook met
grote spoed noodbedden in Leiden
moesten worden geplaatst. In veertig minuten hadden de Rode Kruisvrijwilligers het voor elkaar: 120
stretchers keurig in het gelid in de 3
Octoberhal.
Lenferink verwacht geen grote problemen: ,,In Nederland is er een
groep mensen die moeite heeft met
de vluchtelingenstroom, maar ik
weet ook dat er in Leiden draagvlak
is. Deze noodopvang is ook maar
voor maximaal een week.’’

New York ✱ Fans van ex-Beatle John Lennon kwamen gisteren samen in Strawberry Fields, het deel van Central Park
in New York dat als permanent gedenkteken voor de zan-

ger is ingericht. Hij zou gisteren 75 jaar zijn geworden. Over
twee maanden is het 35 jaar geleden dat Lennon werd
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doodgeschoten.

Meelfabriek: 3600 gegadigden

advertentie

Leiden ✱ Maar liefst 3600 liefhebbers hebben zich aangemeld voor
toekomstige woonruimte in De
Meelfabriek in Leiden. Het rijksmonument is al sinds 1988 niet meer in

functie. Er zijn al jaren plannen om
het complex te herontwikkelen, met
onder andere ruimte voor wonen,
een hotel, een wellnesscentrum en
winkeltjes/galeries.
Ontwikkelaar Ab van der Wiel heeft
het voor het kiezen aan wie hij de

advertentie

advertentie

Annet van Aarsen

Zeecruise
Compleet verzorgd!

799
Winterzon cruise
Per Norwegian Epic****+ naar o.a. Sardinië, Sicilië, Napels, Civitavecchia en
Livorno. Incl. vlucht, transfers en gratis frisdrank-/drankenpakket! Boek snel!
 Alle maaltijden aan boord o.b.v. ‘freestyle cruising’:
u bepaalt zelf wat, waar, wanneer en met wie u eet!
Vertrek: december t/m april

Kras.nl/37405 of bel 0900-969770 cpg
Prijzen p.p. o.b.v. 2 personen excl. reserveringskosten en Calamiteitenfonds

HDC 41.6.1

11 dagen al v.a.

toekomstige loftwoningen en appartementen verkoopt. Er is plek
voor zo’n 120 wooneenheden op het
terrein, de aanmeldingen zijn een
veelvoud daarvan.
➔ Regionaal 4: Run op een plek
in De Meelfabriek

OFFROAD TOPPER!
Nissan Navara 2.5 DCI 170PK
WIT • 113.000 KM • 2009
Zwaaibalk • Elektrische ramen
4X4 • King Cab • Airco
3000 kg Trekgewicht
€ 14.950,- Marge

Meer dan +250 stuks jonge bedrijfswagens

