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Gekoppeld paar maar nu
al 60 jaar getrouwd
Ria van Vredendaal
MAARSSEN - Zij stapten op

25 februari 1955 in Suriname in het huwelijksbootje:
Soelbhadebie Gangadin en
Samkisoor Jaipal. Vorige
week woensdag kwam burgemeester Witteman hen feliciteren met hun zestigjarig
huwelijk.
‘’Ze zijn door een oudere
broer van mijn vader en de
oudste zus van mijn moeder aan elkaar gekoppeld’’,
vertelt dochter Primla. Een
goede keuze blijkt wel, en
met de romantiek is het wel
goed gekomen. Negen kinderen, waarvan de twee oudsten in Suriname wonen,
tien kleinkinderen en drie
achterkleinkinderen telt de
familie inmiddels. Beiden
zijn geboren uit ouders die
als contractarbeiders uit India naar Suriname zijn gehaald, om te werk gesteld te

worden op de plantages. In
1978 kwam eerst mevrouw
Jaipal naar Nederland, om te
zorgen voor huisvesting en
werk. Een huis werd gevonden in Maarssenbroek, werk
bij de FAM Stofzuigfabriek.
Na de staatsgreep in 1980
kwamen vijf kinderen over
naar Nederland. Een paar
jaar later volgde nog een
zoon, vader Jaipal kwam in
1983 en later nog een dochter.
De heer Jaipal vond werk bij
schoonmaakbedrijf Evon in
Breukelen en de moeilijke
voornamen werden hier al
snel verruild voor Sylvia en
Simon. ‘’Mijn vader heeft
ruim twintig jaar een volkstuintje gehad. Ook luistert
hij graag naar Hindoestaanse muziek en het tv-journaal
wil hij niet missen. Moeder
houdt van koken, fitness,
lezen en uitstapjes maken
naar kinderen en familie.”

Het diamanten paar Soelbhadebie Gangadin en Samkisoor Jaipal
Foto familie Jaipal
met burgemeester Witteman. 

Na negen jaar verkering
nu 60-jarige bruiloft
Maarssenbroek – Zondag 1

Inwoners van Stichtse Vecht van 64 en 65 jaar worden
geïnspireerd grenzen over te gaan.

TOP-bijeenkomst voor
64- en 65-jarigen
Stichtse Vecht - Exclusief

voor alle 64- en 65-jarige
inwoners van de gemeente
Stichtse Vecht wordt donderdag 19 maart in De Danne
Ateliers, Domineeslaantje 2
in Breukelen voor de eerste
keer een TOP-bijeenkomst
gehouden. De avond start
om 19.30 uur met een inleiding door professor Wim
van Dokkum, voedingskundige, die met magische illustraties zal aangeven wat
een gezonde voeding, juist
voor ouderen, kan betekenen. Daarna volgen een drietal inspiratiesessies waarna,
rond de klok van 22.00 uur,
wordt afgesloten met een
drankje. Deelnemers kunnen twee van de drie sessies
volgen.
In de sessie Ongekend Talent
leert men ontdekken over
welke talenten men beschikt
en hoe deze in te zetten zijn.
Wist u dat onze gemeente de

Meevaren met 50-Plus op campagne

meeste buitenplaatsen kent
van heel Nederland en dat
Vreeland als enige kern ooit
stadsrechten heeft gekregen? Deze en andere onderwerpen komen aan bod in
de sessie Kunst en cultuur
in Stichtse Vecht.
In de korte maar indrukwekkende voorstelling As
I Left My Fathers House
wordt men meegesleept en
geïnspireerd grenzen over te
gaan; de nieuwsgierigheid
geprikkeld om verbintenissen aan te gaan met andere
culturen.
De organisatie belooft een
mooie avond waar de deelnemers ideeën krijgen aangereikt hoe ze op een zinvolle manier van het goede
leven kunnen genieten.
Contactpersoon is Mirjam
van der Hoop, Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht, 0346
290710 of m.vanderhoop@
welzijnsv.nl

Koffieochtend
over waterschap
Kockengen - Koos Segers uit

M.S. De Tijd is 12 maart de campagneboot voor 50-Plus.
Stichtse Vecht - Politieke

partij 50-Plus vaart donderdag 12 maart over de Vecht
en legt aan op verschillende locaties in de gemeente
Stichtse Vecht. Iedereen kan

op de campagneboot stappen bij de halteplaatsen om
kennis te maken met lijsttrekker Mieke Hoek en de
andere Utrechtse kandidaten van de kieslijst onder

het genot van een kopje koffie en koek.
Meevaren tot een van de
volgende halteplaatsen mag.
De bushalte van lijn 120 is
overal dichtbij.

Kockengen, CDA-kandidaat
voor de verkiezingen voor
Hoogheemraadschap
De
Stichtse Rijnlanden, houdt
zaterdag 7 maart van 10.00 13.00 uur een koffieochtend
met als thema het waterschap. De ochtend start in
het boerderijmuseum, Wagendijk 1 met uitleg over het
werk van het waterschap. Er
is ruimte voor vragen van
belangstellenden.
Het tweede deel van de ochtend vindt plaats in de molen van Teckop, Wagendijk
15. Hier staan de molenaars
klaar om belangstellenden
uit te leggen hoe deze molen in het verleden gezorgd
heeft voor “droge voeten” in
het gebied. Ook nu nog, bij
overvloedige regenval, kan
de molen ingezet worden
om de moderne gemalen te
ondersteunen.
Koos Segers staat op de kandidatenlijst voor het CDA bij
de waterschapsverkiezingen
op plaats 17.

Campagnetour 50-Plus

Op zoek naar collectanten

Stichtse Vecht - De campag-

Maarssenbroek

neboot van 50-Plus legt donderdag 12 maart aan op de
volgende plaatsen:
Programma
11.00 tot 11.30 uur Restaurant de Nederlanden in
Vreeland
12.30 tot 13.00 uur voormalig gemeentehuis Loenen
Beek en Hoff

13.30 tot 14.00 uur Restaurant Ome Cees in Nieuwersluis
14.30 tot 15.00 uur De Loswal Breukelen
15.45
tot
16.15
uur
Goudestein in Maarssen
16.45 tot 17.15 uur Jachthaven Den Hoek in Oud-Zuilen
www.50plusdus.nl

– In de
derde week van maart is
de jaarlijkse collecte van
het Reumafonds, van 16 tot
en met 21 maart. Vooral in
de wijken Spechtenkamp
en Waterstede in Maarssenbroek zijn nog dringend
collectanten nodig. ‘’In
Spechtenkamp is het heel
dramatisch, slechts één van

de zes benodigde collectanten is nog over’’, laat de
vertegenwoordiger aldaar
weten. De collecte kan gedaan worden op ieder gewenst tijdstip van maandag
tot en met zaterdag. Mensen
met een uurtje over kunnen
contact opnemen met wijkhoofd Maarssenbroek Ans
van Rooyen: 0346-560643.

maart waren ze 60 jaar getrouwd, Niek en Lydia Veltema. Een dag die ze samen
met hun drie kinderen, zes
kleinkinderen en alle aanhang gevierd hebben met
een heerlijk diner in Uddel.
‘’Gezien de verspreiding van
ons nageslacht ligt dat centraal en moest iedereen even
ver reizen’’, verklaart Niek.
Maandagochtend
kwam
burgemeester
Witteman
een gebakje eten en nam namens het gemeentebestuur
een prachtig boeket mee. Zij
kennen elkaar al als tieners
vanaf de HBS in Amsterdam. Het duurde maar liefst
negen verkeringsjaren eer
zij in het huwelijksbootje
stapten. Ze startten op de
zolderverdieping bij Niek’s
ouders. Vanaf 1986 wonen
zij in Maarssenbroek, van
Fazantenkamp en de Willem van Hoornhof nu 15

jaar in de Oudenaar in Duivenkamp. ‘’Met het meeste
plezier’’, vindt Lyda. ‘’Een
mooie woning, alles gelijkvloers, prettige buren en
vlakbij het winkelcentrum.’’
Tot twee jaar geleden hoorde Oudenaar bij een woongroep met een gezamenlijke
ruimte, waar men elkaar
ontmoette en af en toe met
elkaar at. ‘’Jammer dat dit
voorbij is, ik mis het echt’’,
vertelt mevrouw. ‘’Sport was
altijd de grootste hobby van
mijn vader’’, deelt dochter
Marijke een herinnering.
‘’In de zomer was cricket
favoriet, ’s winters hockey.
Met het hele gezin gingen
we altijd mee en mijn moeder hield langs de kant het
scoreboek bij.’’
Vanuit Maarssenbroek is
per tandem het hele land
verkend, maar inmiddels
is deze verruild voor een
scootmobiel en rollator.

Het diamanten paar Niek en Lydia Veltema kreeg maandag de
Foto Ria van Vredendaal
burgemeester op bezoek.

Zangleerlingen treden
op in Pauluskerk
Breukelen - Veertien zang-

leerlingen van sopraan en
docente Lieve Geuens laten donderdag 5 maart hun
stem laten horen in de Pauluskerk, Straatweg 37.
Ervaring opdoen
Lieve Geuens geeft in haar
huis in Breukelen privézanglessen. Een boeiende
mix van leerlingen die
zich specialiseren in jazz,
musical, lichte muziek en
klassiek. Om de leerlingen
ervaring te geven in het optreden voor publiek is de
leerlingenavond
opgezet.
Een avond met diverse muziekstijlen gebracht door
veelal jonge zangers en zangeressen. De avond is gratis
toegankelijk voor iedereen.
Er wordt bij de uitgang een
bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten.
Lieve Geuens werd geboren

te Antwerpen en woont nu
al jaren in Breukelen.
Zij studeerde aan het
Utrechts Conservatorium
waar zij zowel in de lichte
als in de klassieke zang
cum laude is afgestudeerd
vanwege haar veelzijdige
expressie (respectievelijk in
1991 en 1993).
Zij studeerde onder andere
bij Gabriëlle Boré, Eugénie
Ditewig, Takako Hara, Udo
Reinemann, Cora Canne
Meyer, Pedro Paolo Neves
(Parijs) en Rachel Ann Morgan.
In beide genres heeft zij
haar sporen verdiend, cd’s
gemaakt, muziek gecomponeerd, met grote operagezelschappen samengewerkt en
solo gezongen bij koren. Lieve Geuens is docent zangtechniek aan het Conservatorium van Amsterdam.

Leerlingen van sopraan en zangdocente Lieve Geuens laten een
Foto pr
proeve van hun kunnen horen in de Pauluskerk.

