
Fietsster overlijdt 
na aanrijding · 
HILLEGOM - Maandagochtend vond 
er op de Leidsestraat, bij de 
afslag Olympiaweg, in Hillegom 
een aanrijding plaats tussen een 
81-jarige Hillegomse fietsster en 
een vrachtw,agen. De Hillegomse 
vtouw kwam daarbij onder de 
vrachtwagen terecht en werd 
meters meegesleurd. Omdat de 
fietsster · onder de vrachtauto 
lag, werden diverse brandweer
korpsen opgeroepen om te assis
te'ren bij de bevrijding van de 
vrouw. Zij werd met spoed naar 
het ziekenhuis gebracht, maar is 
inmiddels aan haar verwondin" 
gen overleden. Hoe het ongeval 
precies kon gebeuren wordt nog 
onderzocht. • 

Hillegommer 
zonder rijbewijs 
op snorfiets 
BENNEBROEK/HILLEGOM - Politieagen
ten zagen maandagnacht om 
03.30 uur tijdens surveillance op 
de N208 een snorfietser rijden, 
die bij het zien van de agenten 
probeerde weg te komen. De 
man . sloeg kleine straatjes in en 
reageerde niet op het aanroepen 
van de agenten, die zelfs de dak
onu:oepinstallatie gebruikten. De 
bestuurder kon op een· gegeven 
moment een . bocht niet meer 
halen en moest fors remmen. De 
agenten konden hem aanhouden. 
Hij verklaarde dat hij niet in het 
bezit was van een geldig rijbe~js 
en dat hij erva,ndoor was gegaan, 
omdat hij bang was een bekeuring 
te krijgen. De 21-jarige inwoner 
van Hillegom is aangehouden. 
Hij zill in elk geval een bekeuring· 
krijgen voor het rijden zonder rij
bewijs. • 

GeZZond Check 
in streek 
sntEEK-De ledenservicevan WWZ
Marienstaete-Valent organiseert, 
in samenwerking met Zorg en 
Zekerheid, de GeZZond Check. 
Deze Check is een keer in de twee 
jaar gratis, mits men bij Zorg en 
Zekerheid aanvullend verzekerd 
is. Men kan een afspraak maken 
in Katwijk; Rijnsburg, Noord
wijk, Sassenheim of Lisse. Tij
dens · deze GeZZond Check wor
den onder andere cholesterol- en 
b!oedsuikergehalte en de bloed
druk gemeten. De testen worden
uitgevoerd door gediplomeerde 
verpleegkundigen. Op basis van 
de resultaten ontvangt men 
direct een vrijblijvend advies. De 
privacy wordt hierbij gewaar
borgd. Voor meer informatie of 
een afspraak voor een GeZZond 
Check kan men op werkdagen, 
tussen 08.00 en 17.00 uur, con-. 
tact opnemen met de Ledenser
vice via tel.nr. 071-4093223 of 
ledenservice@zorggroepwmv. 
nl .• 

t.iin- en Bollenstreek 

Katwijker aangehouden voor 
overval op tankstation Shell 

KATWIJK- De Kotwljkse politie heeft op dinsdag 25 oktober 
rond oo.Jo uur een 30-jarige man uit Katwijk aangehou
den op verden king van h.et plegen van een overval op het 
Shell-tankstation aan de Rijnmond. Het tonkstation werd 
op maandagavand 24 oktober rond 20.40 uur overval
len. Hetpersoneel werd verbiial bedieigd en de man eiste 
geld. Hij ginger ulteindelijk zonder buitvandoor richting 
de Sluisweg. DireCt na de melding van de qverval heeft 

de politie in de omgeving naar de man uitgekeken en 
startte men met een technisch en toctisch onderzoek. De 
zoektocht leverde in eerste instontie nie~ op. maar het 
onderzoek wees naar de verdachte en hij is vervolgens 
aangehouden in zijn woning. De man is in verzekering 
gesteld. De politie onderzoekt of de verdachte niogelijk 
voor meerdere overvallen verotJtwoordelijk is geweest 
(Foto: Henk Roeters). • 

Kou over bollen 
,· ' 

vo.Or huisbroei 

ussE-Nude bloembollen vooreen bloeiendvoorjaarworden geplant. zljn ook de 
vrijwilligers van de huisbroeiwedstrijden van Lentefloro aan de gang gegaan om 
de potten met bloembollen 'in te leu/len'. In totoal werden afgelopen zaterdag 
770 potten op hetland van Heemskerlc, aan de Heereweg in Lisse. aan de grond 
toevertrouwd; Bfpotten voor elke potentiele deelnemer aan de wedstrijd. die 
volgend jaar januari van stortgaat en zol uitmonden in het moment waarop de 
deelnemers hun thuis gebroeide resultaten inleveren en waarvan de exposi
tie Lentefloro wordt samengesteld. Die zol plaatsvinden in de periode rond :19 
februari. Maar eerst moeten ile bollep de bloem aanleggen in de koude grond. 
Dus de nodige kou krijgen. Daama worden ze eind januari 'ingehaald' en aan 
de deelnemers overhandlgd. Bij Heemskerk werden ook bollen geplant voor 
de deelnemende scholieren. De organlsatie meldt dat-ook scholen ult Usser-

, broek aan de wedstrijd zullen deelnemen. Die lcunnen zlch alvtJSt via projeden 
voorbereiden, zoals vele aanstoand,e huisbroeiers ook aflinks en rechts goa~ . 
informeren naarde wijzewaaropzestraks de bollen maeten behandelen om met 
een zo goed mogelijk resultoat voor.de dag te komen. Eerst echter zal Koning 
Winter zich moeten Iaten gelden (Foto: Arie in 't Veld). • 

Voor de kortste weg 
op de arbeidsmarkt 

Uw lolder a1s 
nieuwsbladbijlage 

op de deurmat!. 

BUIJZE 
• BI!ISTI!ILNIET-

Noordwijk Telefoon071-3643434 

Boeken 
m8rkt 

' 
zaterdag 29 oktober 

Ger.kerk He¢reweg 105 Lisse 
\ . ; 

vanaf 4. pers; 1 uur sportiefbowlen, 
twee consumpties (bierlfris/wijn); 

stokbrood met kruidenboter, 
patat frites, 5 vleessoorten, 
saladebuffet en ijsdessert: 

Steengrill l Spiderpan I Fondue I 
Bolle Tot / Gourm~t € 27 ,so 
Kip van 'I Spil € 19.SO 
Sateschotel € 20,50 
l·Shi-Y.aki €30,50, 
Barbecue (vanaf 30 peTS.) € 2:1;50 

€ 

de oude toL 
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www.oudetoLnl 
Hoofdstraat 147 Sassenheim 
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