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Als e

Feest? Ettertjes belagen bejaarden

www.lekker-lopen.nl

wij wensen u een lekker lopend 2010 toe !

Profiteer nu nog van onze

nieuwsjaars
opruiming

DELFT - Met zijn boek 'Vlag
wappert, we gaan!' heeft
Ronald Louwerse zijn reisgedachten gebundeld. De
Delftenaar, in het dagelijks
leven docent klassieke talen
aan het Rijswijks Lyceum
en Lyceum Ypenburg heeft
daarin oog voor de menselijke tragiek.

Een smet op de goed verlopen jaarwisseling vormde de Buitenhof. Iets na twaalf uur werden ramen ingegooid van woonzorgcentrum Die Buytenweye. Politie-eenheden ter plaatse werden
bekogeld met lawinepijlen en stenen. Net zoals vorig jaar was
dus inzet van de ME nodig. Die begon rond half een de straten
schoon te vegen. Er werden twee jongeren aangehouden.

“met KORTINGEN tot wel 50%” Delftse jaarwisseling
op de dames- en herenschoenen van o.a. ..

Westlandseweg 9 - 11
2624 AA Delft
Tel : 015 - 285 21 25
Open : di. t/m za. 9.30 - 17.00

steeds gezelliger
DELFT - Oud & Nieuw verliep
weer iets rustiger dan in voorgaande jaren. Naast minder
schade, waren er ook minder illegale vuren, minder brandmeldingen en een geringer aantal
autobranden. Wel was net zo als
vorig jaar ME-inzet nodig in de
Buitenhof. Hierbij kwam het
niet tot ernstige schermutselingen.
“Ik ben trots op de stad, trots op
de feestvierders en trots op de
inzet van politie, brandweer,
Avalex, gemeente, BWD die de
gehele nacht in de weer zijn geweest om Oud & Nieuw dat een
feest is, een feest te laten zijn”,
liet een tevreden burgemeester
Bas Verkerk weten. "Mooi voor-

comfortschoenen
voetverzorging
steunzolen

beeld is de wijk Westerkwartier,
waar vorig jaar nog allerlei problemen waren en waar het nu
gewoon één feest was."
De grootschalige preventieve
acties in de laatste week
(schouw, weghalen brandbare
zaken en autowrakken) tot op
oudjaar, hebben bijgedragen
aan het rustige verloop. Zo werden in de vooravond illegale
brandstapels verwijderd op de
Haydnlaan, Eisenhowerlaan,
Staalmeesterstraat en Willem
Hooftstraat.
Ook wist de politie ernstige ongelukken te voorkomen door
een vuurwerkbom tijdig in beslag te nemen op de Sandinoweg.

Kijk op:
delftsepost.nl
Visbanken Delft B.V.

Voor onze vestigingen
zijn wij op zoek naar

Voor meer informatie
of aanbiedingen van
onderstaand bedrijf.

parttime en/of
fulltime

MEDEWERKERS
Bent u geinteresseerd
in een leuke en
afwisselende nieuwe
baan dan kunt u
kontakt met ons
opnemen via e-mail
rene@mrfish.nl
of bellen
015 - 3612014 /
06 - 53443116
en vragen naar
René de Jager
De Visbanken Cameretten 2, Delft
Mr. Fish Aart van der Leeuwlaan 5, Delft

Aan de Frank van Borsselenstraat ging het er gezellig aan toe
rond het legale vreugdevuur.
FOTO: FRANK WOUTERSEN.

Minervaweg 12
2624 BZ DELFT

Vrijheidslaan 8
2625 RD DELFT

Tel. 015-2566303
Fax 015-2573395

Tel. 015-2568908
Fax 015-2569004

Superstunt
De gehele maand JANUARI 2010
Van uw warme bakker (proef het verschil)

Moorkop
van e 1.95 voor

e 0.95

Grote aantallen gaarne een dag
van te voren bestellen... en op = op
Elke woensdag

5 krentenbollen
van e 2.50 voor slechts

e 1.95

Reizen deed de 39-jarige Ronald
Louwerse altijd al, maar sinds
tien jaar maakt hij aantekeningen gedurende zijn trips. Die
zijn nu gebundeld in het boek
'Vlag wappert, we gaan!'. Na zijn
debuut als dichter van de bundel 'Ach de mens, Van amor fati
tot zinsbegoochelingen' en de
filosofische bundel 'In de spiegel zit de duivel' is dit alweer
zijn derde boek.
Louwerse kijkt vanuit zijn klassieke en filosofische achtergrond naar de actualiteit en historie van bekende en minder
bekende landen. Achtereenvolgens heeft hij zijn koffers uitgepakt in Egypte, het MiddenOosten, Midden-Amerika, Albanië, Spanje, Frankrijk, België,
China en Rusland. "Aan de ene
kant probeer ik de prachtige
culturen te laten zien en aan de
andere kant het dagelijks leven", zegt Louwerse.
Verhalen over verlaten toeristische trekpleisters in Syrië, het
gevoel van een reus te zijn op
een Mexicaanse markt en de
mogelijkheid tot omkopen van
een bewaker met een ballpoint
zijn belevenissen waarover
Louwerse zijn gedachten laat
gaan.
"Cees Noteboom kan dat goed.
In een paar zinnen beschrijft hij
het land en vervolgens bijt hij
zich in een bepaald aspect vast.
Dat heb ik ook gedaan. Ik kan
oprecht verbaasd zijn over de
prachtige schilderijen die in
Madrid hangen, het uitsterven
van de indianencultuur in Guatemala of het harde lot van de
boeren in China of Rusland."
Reisverhalen zijn er in vele soorten en maten. Toch denkt Louwerse met zijn boek iets toe te
voegen. "Er zijn inderdaad veel
reisboeken, maar vaak van één
land. Ik probeer meerdere gebieden weer te geven en de parallellen en verschillen te laten
zien. Bijvoorbeeld tussen Mexico en China. Wat me toen opviel was dat ondanks de ellende
de levensvreugde bij de inwoners van beide landen enorm
groot was."
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Deel twee
in de maak
Louwerse probeert met zijn
nieuwste boek een inkijkje
in de wereld te geven. Het is
niet bedoeld als lesmateriaal
voor zijn leerlingen. "Nee,
maar sommigen hebben het
al gelezen en waren erg enthousiast. Dit boek is trouwens niet voor jeugdige leerlingen." De kans dat 'Vlag
wappert, we gaan!' een vervolg krijgt, is groot. In de
voorjaarsvakantie staat een
nieuwe reis gepland. "Naar
Tunesië. Ik denk erover om
iets over het Middellandse
Zeegebied te schrijven.
Daarvoor heb ik al veel materiaal, vooral van Turkije."

Vreugdevuur komt
twee dagen te laat
DELFT – Bewoners van de
Spoorsingel meldden zondag 3 januari dat hun buren
een vreugdevuur in de achtertuin hadden ontstoken.
Politieagenten gingen poolshoogte nemen en troffen een
groep studenten aan, die
naar eigen zeggen ‘een feestje hadden geprobeerd op te
leuken’. Toen de agenten
aankwamen nam het vuurtje
steeds minder leuke vormen
aan. De agenten vorderden
dat de studenten het vuur direct uitmaakten. Dat deden
ze, zodat er geen bon uitgedeeld hoefde te worden, wel
een waarschuwing. Van studenten mag je toch verstandiger gedrag verwachten.

Danscursussen
bij Wesseling

Vuijk praat met
boze burgers

Ronald Louwerse, hier tijdens een reis door China.

DELFT - Op dinsdag 29 december heeft wethouder Vuijk een
bezoek gebracht aan de omgeving van de Koepoortgarage.
Aanleiding voor het bezoek zijn
de klachten van omwonenden
over overlast vanwege de bouwwerkzaamheden. Hoewel de
gemeente Delft daar weinig invloed op heeft vond Vuijk de
klachten wel zo ernstig dat hij
polshoogte ging nemen. “De
werkzaamheden rondom de
Koepoortgarage zijn fors uitgelopen. Dit betekent dat omwonenden lang met bouwwerkzaamheden worden geconfronteerd. Ik begrijp de klachten dan
ook heel goed. Nu geldt echter
echt het principe van de laatste
loodjes."

DELFT - Met ingang van januari starten er weer nieuwe
cursussen Stijldansen, Salsa,
Argentijnse Tango, Streetdance/Hip-Hop, Sambaerobics en Zumba bij Dansschool Wesseling. Wesseling
is tijdelijk gevestigd aan de
Voorstraat 64 in het centrum
van Delft. Op zaterdag 9 januari is er een gratis proefles
Stijldansen om 20.00 uur. Op
maandag 11 januari zijn er
twee gratis proeflessen Argentijnse Tango, om 19.30
uur voor beginners en om
20.15 uur voor instromers.
Instromers zijn mensen die
al eerder Argentijnse Tango
hebben gedanst. Meer informatie over cursussen en de
gratis proeflessen is te vinden op de website van Dansschool
Wesseling:
www.dansschool-wesseling.nl.

