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ZOETERMEER
Gemeente: Stadhuisplein 1
Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer, (079) 346 80 00
e-mail: gemeente@zoetermeer.nl
Ambulance/brandweer/
politie
Ambulance: (079) 362 81 54
Brandweer: (079) 325 03 00
Politie: 0900-8844
Dierenambulance
(079) 361 09 09
Alarmnummer: 06-46090909
BIOSCOOP UTOPOLIS
Oostwaarts (Stadshart)
tel. (079) 330 03 66
Tot en met 18 mei:
Starwars III (Science-fiction/Fantasy, Nederlandse première) wo 20.00 uur.
The Wedding Date (Komedie/Romantiek, Nederlandse
première) do, zo t/m wo 13.30,
16.15, 19.15 en 22 uur. Vr en
za 13.30, 16.15, 19.15 en
22.15 uur. Zo en ma ook om
10.30 uur.
Kingdom of Heaven ( Avontuur) do t/m wo 12.30, 15.45,
19 en 22.15 uur.
XXX2 (Actie/Avontuur) do, zo
t/m wo 19.15 en 22 uur. Vr en
za 19.15 en 22.15 uur.
The Pacifier (Komedie/Actie)
do, zo t/m wo 13.30, 16.15,
19.15 en 22 uur. Vr en za
13.30, 16.15, 19.15 en 22.15
uur. Zo en ma ook om 10.30
uur.
Son of the Mask (Komedie/Actie) do t/m wo 13.30 en
16.15 uur. Zo en ma ook om
10.30 uur.
Poeh’s Lollifanten Film (Animatie, Nederlands gesproken)
do t/m wo 13.30 en 16.15 uur.
Zo en ma ook om 10.30 uur.
The Boogeyman (Horror/Thriller) do, zo t/m wo 22 uur. Vr en
za 22.15 uur.
The Interpreter (Thriller) do,
zo t/m di 19 en 22 uur. Vr en za
19 en 22.15 uur. Wo om 22
uur.
White Noise (Thriller) do, zo
t/m wo 22 uur. Vr en za 22.15
uur.
Be Cool (Komedie/Misdaad)
do t/m wo 19 uur.
Miss Congeniality 2 (Actie/Komedie) do, zo t/m wo
16.15 en 19 uur. Vrij en za
16.15 en 19.15 uur.
Robots (Animatie, Nederlands
gesproken) do t/m wo 13.30 en
16.15 uur. Zo en ma ook om
10.30 uur.
Hitch (Komedie/romantiek) do,
zo t/m di 16.15, 19 en 22 uur.
Vr en za 16.15, 19.15 en 22.15
uur. Zo en ma ook om 10.30
uur. Wo 16.15 en 19 uur.
Streep wil racen (Familie/animatie, Nederlands gesproken)
do t/m wo 13.30 uur. Zo en ma
ook om 10.30 uur. Spongebob (Animatie/familie, Nederlands gesproken) do t/m wo
13.30 uur. Lepel (Familie, Nederlands gesproken) zo en ma
om 10.30 uur.
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Zoeterweer.nl komt met weerfoto’s
MEUBEL
TOULON
65 cm breed
van 333.voor

249.-
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Dick van de Wijngaard, webmaster van Zoeterweer.nl, houdt van ontstuimig weer. ‘Elke dag zon, dat gaat op den duur vervelen’. foto Peter Varkevisser
Twee jaar is de site Zoeterweer.nl
nu in de lucht, maar bijna elke
week wordt hij verder opgetuigd
door webmaster Dick van de
Wijngaard. Niet alleen over
simpele regenbuien, maar ook
over ufo’s boven Zoetermeer,
onweer, en met binnenkort foto’s
van inwoners van Zoetermeer
waarop extreem weer te zien is.
door
Martine Hemstede
ZOETERMEER | Terwijl buiten de
regen uit de hemel striemt, zit
webmaster Dick van de Wijngaard van de internetsite www.Zoeterweer.nl temidden van zijn weerstations. Op de schermpjes is het
ook al duidelijk zichtbaar: het is
pokkenweer, zoals de weervrouw

van RTL 4 het eens uitdrukte.
Wind, regen en hooguit 9 graden
deze zondag. De webcam op de
computer toont een troosteloos
wolkendek.
De webmaster houdt van dit
weer.“Ik zou niet in een land willen wonen waar elke dag de zon
schijnt. Dat gaat op den duur vervelen”, zegt Zoetermeerder Van
de Wijngaard (37). “In warme landen wordt dan ook weinig aandacht aan het weerbericht besteed.”
Hij onderhoudt de webpagina’s
over het weer, bijna letterlijk in
zijn eigen achtertuin, met regenen windmeters die staan opgesteld op het bedrijf van een
vriend aan de Chroomstraat. “Als
ik op mijn werk ben, wil ik weten
wat voor weer het thuis is”, zegt
Van de Wijngaard. Daarom begon hij twee jaar geleden met het
verzamelen van gegevens over de
conditie van de atmosfeer.
Zijn informatieve site kan zich

verheugen in een groeiende belangstelling van stadgenoten.
Vooral als er noodweer op til is lopen de bezoekersaantallen op. Begin maart van dit jaar sneeuwde
het en haalde Van de Wijngaard
het record van 833 bezoekers op
een dag. “Mensen willen zien hoe
het verder gaat. Ik kreeg ook veel
sneeuwfoto’s binnen via e-mail.
Ik werk nu aan een link naar digitale weerplaatjes.”

Onweer
Zo heeft Van de Wijngaard zijn
site eerder uitgebreid met informatie over onweer – waarvoor hij
zelf de grootste fascinatie
heeft – en zelfs over merkwaardige lichtflitsen die regelmatig boven Zoetermeer te zien zijn. In
een staatje kunnen belangstellenden zien wanneer deze ‘ufo’s’
weer overkomen. Het blijkt te
gaan om antennes van satellieten
die in het verleden gebruikt zijn
voor telefonie. Die reflecteren het
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tuur, de vochtigheid en de neerslag. Zelfs wordt bijgehouden hoeveel neerslag er is gevallen sinds 1
januari 2005.
Alles wat met techniek is te meten, interesseert Van de Wijngaard, die in het dagelijks leven
industriële apparatuur verkoopt.
Als zendamateur heeft hij bovendien belang bij goed weer. Op een
heldere dag heeft zendapparatuur
een groter bereik.

Felle opklaringen
Buiten wisselen inmiddels de stapelwolken de felle opklaringen af.
Op de site was al te lezen dat het
vandaag in de loop van de dag
zou stoppen met regenen. Overigens doet Van de Wijngaard zelf
niet aan weersvoorspellingen.
“Daar gaat teveel tijd in zitten. De
mensen verwachten dan dat je
dat elke dag doet.” Bezoekers kunnen via Zoeterweer.nl doorklikken naar een negendaagse weersverwachting van het KNMI.

DE ZOETE INVAL
| Zalm Buitenpret

Een walhalla voor jonge kinderen
Zalm Buitenpret in het Westerpark
is wat je noemt het walhalla voor
kinderen van nul tot twaalf jaar.
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zonlicht als ze in de goede hoek
tot de aarde staan. Het licht is te
zien als een felle flits.
Sommige mensen brengen elke
dag een bezoek aan Zoeterweer.nl, en sturen mailtjes met
vragen over het weer. Waarom
geeft de thermometer in de achtertuin een andere waarde aan dan
de website, bijvoorbeeld? Van de
temperatuur, neerslag en de sterkte van de zon zijn op de site allerlei grafiekjes te vinden.
Ook kan de liefhebber op de site
de radarbeelden volgen. De satelietbeelden van Europa geven een
aardige indicatie hoe het weer er
elders voor staat en wat in Nederland nog te wachten staat. Ook de
meting van de zonkracht in zowel
Nederland als de Europese landen
is vermeld. Zo kan worden bekeken of het aanbrengen van de zonnebrandcrème wel echt noodzakelijk is. Bij de dagelijkse voorspelling staat niet alleen de temperatuur, maar ook de gevoelstempera-

In het speelparadijs kunnen zij
klauteren, klimmen, springen en
vooral ook lekker vies worden bij
de waterpartij die bij de ingang
van het speelparadijs te vinden is.
Sinds kort worden er nu ook
themadagen georganiseerd.
door
Fleur van Schaik
ZOETERMEER | “Kijk dan, papa”,
roept de kleine Dominique naar
haar vader John die vlak in de
buurt aan een tafeltje zit en zijn
kleine meid in de gaten houdt. De
4-jarige kleuter heeft net met haar
handen flink in de modder gezeten. Samen met haar oudere
broers vermaakt ze zich prima in
Zalm Buitenpret. Het speelparadijs aan de Heuvelweg in het Westerpark is een ideale speelplek
voor kinderen van nul tot twaalf
jaar. Sinds anderhalve maand is
het walhalla voor de jeugd weer
open. De kinderen kunnen er
naar hartelust spelen en ravotten
terwijl de ouders op het terras van
het zonnetje genieten.
Noortje heeft het evenals Dominique en haar broertjes voorzien op
de waterpartij die direct bij de ingang van het speelparadijs te vinden is. Bij de graafmachine die
vlak naast de waterbakken staan,
maakt ze er een lekkere kliederboel van.

De jeugd kan zich vermaken bij Zalm Buitenpret aan de Heuvelweg in
het Westerpark. foto Nico Schouten.
“Het grappige van water is dat je
de boel zo lekker kan laten overstromen”, vertelt ze blij. “En als
het water dan op het zand terecht
komt is het leuk om er lekker met
je handen doorheen te gaan.” Samen met een grote groep vriendjes en vriendinnetjes is ze vanuit
Lintschoten naar Zoetermeer gekomen. En terwijl hun ouders een
wandeltocht van de NS in de omgeving maken, hebben de kinderen hier de tijd van hun leven.
Volgens Shirley de Kreek van het
restaurant de Drie Hooibargen,
die ook het speelparadijs Zalm
Buitenpret onder haar hoede
heeft, is en blijft de waterpartij
een favoriete attractie voor de
jeugdige bezoekers.

“Het leuke van de opzet van de
waterpartij is dat kinderen zelf water kunnen pompen naar het reservoir. Wanneer een bak vol is
met water, stroomt het water
weer door naar de volgende bak.
Het duurt wel even voordat alle
bakken vol zijn. Dat moet ook, anders zijn de kinderen zo uit gespeeld. Als de bakken vol zijn,
overstroomt de boel. Dan wordt
het hier een lekkere modderpoel.
Zand en water vormen een ideale
combinatie voor kinderen.”
Toch vindt niet iedereen de waterpartij even interessant. De 11-jarige Nikita en haar jongere zusje Rowanne uit Bergschenhoek zijn
meer in voor een partijtje midgetgolf. Nikita heeft al enige ervarin-

gin met dit spel. Ze speelt het
soms met haar oma of met haar
vriendinnen als er een kinderverjaardag is. Waarom vinden de beide meisjes midgetgolf veel leuker
vinden dan ravotten in een modderpoel? “Het is vooral grappig”,
zegt Nikita terwijl ze alweer begint te lachen als de bal weer eens
de verkeerde kant opgaat. “En
soms denk je dat de bal het nooit
gaat redden en dan sta je stomverbaasd te kijken als de bal ineens
toch in het putje valt. Het is elke
keer weer afwachten. Dat houdt
het leuk.”
Twee jaar geleden is deze speeltuin overgenomen door restaurant de Drie Hooibargen. Sindsdien hebben de oude speelattracties een hele metamorfose ondergaan. En nu komen er deze zomervakantie ook themadagen bij.
“Dat doen we in de maand juli”,
vertelt De Kreek. “Zo hebben we
op 8 en 26 juli de cowboydagen.
Dan wordt de speeltuin omgebouwd tot het ‘Wilde Westenpark’. Kinderen worden geschminkt als cowboy, maar ze
kunnen ook in een cowboypak komen. We gaan dan allemaal spelletjes doen die met het Wilde
Westen te maken heeft. Als dit
echt een succes blijkt, gaan we
daar zeker mee door.”
Maar Zalm Buitenpret heeft voor
de kinderen deze zomervakantie
nog veel meer in petto. Op 18 juli
moet het een dolle beestenboel
worden met Zammie Zalm en
Haas Huppel. “Kinderen worden
dan omgetoverd tot het dier dat
ze graag zouden willen zijn”, vertelt De Kreek. “Haas Huppel en
Zammie Zalm lopen die dag door
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het park. Haas Huppel zal met de
kinderen spelen, iets wat Zammie
Zalm niet kan met zijn grote vissenkop op zijn hoofd en staart tussen zijn benen. Maar wel kunnen
de kinderen met beide figuren op
de foto die aan het eind van de
dag mee naar huis genomen mag
worden.
Sarah is intussen samen met haar
vriendin Jemily bij haar favoriete
onderdeel aangekomen. De kabelbaan vindt ze het leukste om te
doen. Vooral omdat het snel gaat.
“Mam, nu mag jij een keer”,
roept ze terwijl haar moede Ria
hoofdschuddend nee knikt.
“Daar ben ik toch veel te zwaar
voor”, zegt ze.
“Er is toch een hoop vernieuwd
hier”, merkt ze op. “En daar ben
ik wel heel blij mee. Het was allemaal een beetje oude troep geworden, maar daar is nu niets meer
van te merken. Het is weer leuk
om hier met je kinderen naar toe
te gaan.”
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Zalm Buitenpret aan de Heuvelweg in het Westerpark is zeven
dagen in de week geopend van 10
uur tot 18 uur.
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