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EEn standvastig man, zo zou jE 
CEEs vrolijk kunnEn noEmEn. 

immErs, hij hEEft zijn hElE 
wErkzamE lEvEn voor één baas 
gEwErkt, was 12 jaar sChEids-

rEChtEr bij arC En is sinds jarEn 
EEn rEgElmatig bEoEfEnaar van 

wiElrEnnEn, sChaatsEn, skEElErEn 
En biljartEn. bovEndiEn was hij 
vanaf 1980 pEnningmEEstEr bij 
spEEltuin- En buurtvErEniging 

vrEugdEoord. toEn hij daar vo-
rigE maand afsChEid nam, dEEd 
hij dat - na 37 jaar - ook alvast 

EEn bEEtjE van alphEn.

Door Jolanda van Luinen

OVER VERTREKKEN

Zo goed ingeburgerd zijn in Al-
phen en dan toch verhuizen?
,,Emigreren zelfs, ook al komen we 
in Duitsland slechts 40 kilometer van 
Emmen te wonen. Mijn vrouw en ik 
wilden na ons pensioen uit Alphen 
vertrekken. Wij vinden het hier na-
melijk te vol en druk geworden. In 
eerste instantie dachten wij erover om 
naar Drenthe te verhuizen, vanwege de 
ruimte en de natuur. Dat het uiteinde-
lijk net over de Duitse grens is gewor-
den, is toeval.” 
,,Tijdens een vakantie in Winters-
wijk, kwamen we al fietsend terecht in 
Buurlo, een plaatsje in Duitsland waar 
veel Nederlanders wonen. Dat sprak 
ons niet zo aan. Via de makelaar heb-
ben wij toen andere huizen langs de 
grens bekeken. In Duitsland sprong er 
een woning positief uit qua ruimte en 
qua prijs. Dat was dus kijken, kijken, 
wél kopen. Ons oude huis staat mo-
menteel nog te koop. Op een gegeven 
moment moet je knopen doorhakken 
en gaat het verhuizen binnenkort dan 
toch echt gebeuren. De elektrische 
grasmaaimachine die ik als afscheidsca-
deau heb gekregen van SBV Vreugde-
oord staat er al.”

OVER CIJFERS EN 
GETALLEN

Hoe bent u eigenlijk bij Vreugde-
oord betrokken geraakt?
,,Nadat we drie jaar in de Diamant-
straat hebben gewoond, zijn we in 1974 
naar de IJsselstraat verhuisd. Toen onze 
zoon op een gegeven moment naar de 
peuterclub ging, zijn wij lid geworden. 
Vreugdeoord organiseerde destijds ook 
klaverjasavonden die ik regelmatig be-
zocht. Van het een kwam het ander 
en al snel werd me gevraagd of ik iets 
wilde doen voor de speeltuin. Na enige 
tijd werd ik 2de penningmeester. De 
eerste jaren werd ik ondersteund door 
de 1ste penningmeester kapper. Van 
Teeffelen, die op leeftijd was en wilde 
stoppen. Daarna ben ik zelf ruim 25 
jaar 1ste penningmeester geweest. Ik 
werkte destijds op het belastingkantoor 
in Alphen, dus je kunt zeggen dat ik 
enige ervaring had met cijfers.”
,,Toen ik penningmeester werd, telde 
Vreugdeoord 300 gezinnen. Op dit mo-
ment zijn dat er 500. Deze functie bood 
mij dagelijks werk, want ik had per jaar 
wel zo’n 600 inkomende en uitgaande 
rekeningen te verwerken. Ook stelde ik 
elke maand een overzicht samen. Daar-

naast verzorgde ik jaarlijks de begro-
ting, aan de hand waarvan we subsidie 
verkregen. De subsidieaanvraag is altijd 
prima verlopen. Wij vroegen dan ook 
geen tienduizenden euro’s. Elke duizend 
euro die wij kregen, was meegenomen. 
Wij wisten namelijk veel bijdragen via 
eigen werkzaamheden binnen te halen, 
zoals de verhuur van het verenigings-
gebouw, de verkoop van speculaaspop-
pen en kerstbomen. Die acties zijn echte 
tradities. Buurtbewoners wachtten met 
het kopen van speculaaspoppen tot het 
moment dat wij langskwamen. Als we 
met z’n tienen een paar uurtjes door de 
wijk gingen, hadden we zó - ook aan 
niet-leden - 600 speculaaspoppen ver-
kocht.”
,,Enkele jaren geleden zijn we direct na 
Sinterklaas met een man of vijf met de 
vrachtwagen naar Overijssel of Lim-
burg gereden om honderden kerstbo-
men, van één type, te halen. Mijn zoon 
en een vriendje gingen mee. Dat was 
echt een uitje. Tegenwoordig gaan we 
nog maar vijftig bomen halen. Ze zijn 
namelijk vrij duur geworden. Men-
sen vinden dit leuke activiteiten van 
Vreugdeoord, net zoals de fietspuz-
zeltocht op Tweede Pinksterdag. Deze 
is altijd rond de 30 kilometer lang, dus 
ook geschikt voor kinderen. Het uit-
zetten van de tocht met Ronald Pleij 
heb ik altijd graag gedaan. Om het leuk 
te houden, moet je steeds een nieuwe 
route bedenken. Na vijf jaar pakte je 
er weer eens een oude route bij, maar 
liet je ‘m voor de afwisseling andersom 
af leggen. Tijdens het uitzetten van de 
fietstocht maken we foto’s die we ge-
bruiken bij de vragen. Voor de drie 

besten is er een taart als prijs. Met mijn 
vrouw bemande ik altijd een stempel-
post. Dit jaar komen we er speciaal 
voor terug naar Alphen.”

OVER CLUB VAN 100

Wat kunt u nog meer vertellen 
over SBV Vreugdeoord?
,,De vereniging is in 1951 opgericht en 
heeft altijd zeven bestuursleden gehad. 
Over het algemeen waren dat mannen, 
maar tegenwoordig ook wat vrouwen. 
Van oudsher hielden vrouwen zich 
overdag bezig met de peutergroep en 
waren het mannen die ‘s avonds verga-
derden. Bestuurslid ben je steeds voor 
zes jaar. Dat ik het zolang gebleven 
ben, heeft ook te maken met het feit 
dat niemand staat te dringen om deze 
werkzaamheden van je over te nemen. 
Daarom ben ik blij dat er voor mij toch 
nog een goede vervangster is gevon-
den. Niet alleen bestuursleden maar 
ook vrijwilligers zijn maar moeilijk te 
vinden. Dit ondanks de 500 gezinnen 
die we hebben. Onze jaarlijkse leden-
vergaderingen worden slecht bezocht. 
Nu moet ik wel zeggen dat het niet in 
ons gebouw zou passen als iedereen 
komt, maar een opkomst van 150 be-
langstellenden zou mooi zijn.” 
,,Toen er sprake was van renovatie van 
de speeltuin, was er voldoende belang-
stelling. Door deze renovatie zou na-
melijk de contributie omhoog gaan. Er 
moet echt iets aan de hand zijn, willen de 
leden komen. Verschillende renovaties 
heb ik meegemaakt. Zo werd eens het 
gebouw vergroot door een project van-
uit de regering, ‘Jongeren Bouwen Voor 

Jongeren’ genaamd. Onlangs is de speel-
tuin wederom gerenoveerd, zodat deze 
voldoet aan de Europese veiligheidsnor-
men. Schrikbarend hoeveel dat kost.”
,,Recent is bij Vreugdeoord een ‘club 
van 100’ opgericht. Leden verbinden 
zich voor drie jaar aan de club, waarbij 
ze jaarlijks honderd euro doneren.  In 
goed overleg wordt de contributie be-
steed aan extra uitgaven zoals bijvoor-
beeld een beamer. Vreugdeoord-voor-
zitter Martien Seijsener heeft enorm zijn 
best gedaan om - ondanks de recessie 
- zo’n vijftig bedrijven en vijfentwintig 
particulieren bij onze vereniging te be-
trekken. Bijzonder aardig, dat je op die 
manier extra financiële middelen hebt. 
Van de ‘club van 100’ ben ik overigens 
geen penningmeester, want dat heeft 
een eigen driemans bestuur.”

OVER VRIJE TIJD

Door uw emigratie vertrekt u niet 
alleen bij Vreugdeoord, maar ook 
bij ARC?
,,Dat klopt. Twaalf jaar heb ik de B- 
C- en D-jeugd gef loten. Lekker mee-
hollen op het grote veld. Soms drie 
keer op een zaterdag en een keer op de 
woensdagavond. Zo’n acht jaar heb ik 
er bardienst gedraaid en sinds vier jaar 
- sinds ik met de VUT ben - maak ik 
deel uit van de onderhoudsploeg. Ik zal 
dat alles best missen. Ook het sportieve 
gedeelte, zoals actief tussen de jongens 
hollen. Maar waar wij komen te wo-
nen is honderd meter verderop ook 
een voetbalclub. Dus eventueel kan ik 
daar nog opdraven voor onderhoud en 
om te f luiten. Hoewel Duits niet echt 

mijn taal is, kan ik het volgen en me 
verstaanbaar maken. Mijn Duits da-
teert uit mijn diensttijd, toen ik zes-
tien maanden gelegerd ben geweest in 
Rheine. Waar wij gaan wonen, zullen 
wij ook andere Nederlanders aantref-
fen , bijvoorbeeld op Duitse les.” 
,,Ik verwacht straks mijn vrije tijd te 
spenderen met wielrennen en skeele-
ren. Als ik daarnaast nog tijd over heb, 
zal ik er eerder voor kiezen om lid te 
worden van een biljartclub dan van een 
speeltuinvereniging. Dat hoofdstuk is 
voor mij nu echt afgesloten.”

OVER TOEKOMSTPLANNEN

Wat kunnen we nog van Cees Vro-
lijk verwachten?
,,We gaan vooral genieten van onze 
nieuwe omgeving. Het eerste jaar de 
boel verkennen en met ons huis en tuin 
bezig zijn. We hebben niet echt plannen 
voor de komende jaren, behalve dan sa-
men een leuke tijd beleven. Verder laat 
ik alles gewoon op me afkomen.”

Naam: Cees Vrolijk
Geboortedatum: 12 mei 1945
Geboorteplaats: Waddinxveen
Beroep: voormalig ambtenaar
(met FPU)
Relatie: getrouwd met Emmy  
Kinderen: een zoon en een 
dochter 
Hobby’s: sinds jaren een regelma-
tig beoefenaar van wielrennen, 
schaatsen, skeeleren,  scheids-
rechteren en biljarten

CEES VROLIJK: ‘HET HOOFDSTUK 
‘SPEELTUIN’ IS NU ECHT AFGESLOTEN’

Toen penningmeester Cees Vrolijk op 19 april afscheid nam van SBV Vreugdeoord, deed hij dat ook alvast een beetje van Alphen. 
 Foto: Wil Kokelaar


