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EENS EEN ZEEUW...
Alexan dra Langeveld (1968) verblijf t al jaren aan de Costa Bianca , een uurtje

rijden van Ahcante Ze ~
denkt nog vaak aan I luist waar ze lang woonde. .,Ik koester Zeeland en heb er nog vele contact
en
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'In Zeeland is er altijd wind. Als ik
terugdenk, voel ik dat weer'
Ge rrit v•n Loon

Wat doe Je In Spanje?

.Ik heb mrjn e,gm pr1k11t'k mt1 de
n.um Jouw S.bn1 C<>uh Mtt Nt-dtrllnd l<! kbnttn vi• onlinnn·
1ia D.umuu Sttf ol fl5SIC'.1 in
mi1n pukuJk thui\.. Verdf'r orr,ino•
-«r Ik rrrr....u voor Uri M ll'OC'PJC'S. Mtnwn d oe niet ,n ttn Il•~
willen, d.urofi,! n•"'" 1k IIIP''".
1tn11~<11gen voor , ~ kn1grn d.ln
ttn p r01umm• op nu. 1 m<1 ther,p1t, «»(hon11, healin&, m>SAgt!.
dan1, •fin w11 nod11 ti.. Ik Mlp
m,n..-n op t~n lugdrrmp,,hg ,e
m•n•~r wttr b11 11chulflt ~ n
en hf:t bft•e u,1 , ich, ,.lf tt h1len
Ik btn ook CCQ unmk.i d,~..,..

Hoe bevnlt hot als Z eouwae In
S pn '1)e?
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"Super Ik b<'n ne, vJn Pt drcRucr
verhul~d nur !.liber Pinos, vl.,k bij
Benoss.l SJ»nje heeft meer ,on
D•nn••,1 is het hier vri jer. Ik
woon op een b<'rg mer 7000 vierk>nte mrter grond. Veel priv:icy en
rust De c,mpo, he! pl,ueland,
, rekt mij. Ik ben geen stadstype.
De ku~t hier is 1e tO<'risti~h. Geef
m 11 m u r de gemoed elijke dorpjes,
het Sp,1,1n<e land ~chap en cultuur.
Ik ga wel regelmatig n•u het
,mnd Dat blijft trekken. Ik ga dan
nur D lpe, Mor•iu, Altt• en~

1

mkappct,I Mfp(.-iltdm lldrffl

nia...

S('buali ceu Jkpr(1nunu 1nuco.1·
chong. lcnuffd inslcs "" u n tra·
musagt'!.~

Wa t maakt Zeeland blJzondor?
,.Zeeuwen zijn een volkje apart.
1-let gemO<'delijke, het mogen
'Lijn'. De <feer, weg van alle
drukte. Als ik aan Zeeland denk
komen Zeeuwse producten naar
boven. Dat is wat ik hier best mis.
De heerlijke appels, vers appelsap,
de Zeeuwse knopendrop, mosselen en natuurlijk de bolussen. Zeeland is traditioneel."
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Is ik aan Zeeland

nk, verlang ik
knopend rop,
len, appels en
ussen

Hoe ben Je in Zeeland terecht•

i

1

•

gekomen?

,.Ik ben geboren in Rotterdam,
maar woonde er slechts een paar
weken. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik drie jaar was. Ik verhuisde rich ti ng Katwijk en Leiden, wu de enige in d e klas met
gescheiden ouders en werd daar
vul< om gepest. In mijn jonge jaren zijn we vttl verhuisd, dat is er
een beetje in blijven zitten. In
Zeelmd ging ik samenwonen,
werd ik moeder ,n ben ik ge·
trouwd. Na een scheiding verhuisden mijn zoon en ik in 2002 naar
Vlissingen. Een mooie tijd. Ik heb
een omscholing gedaan bij de Hogeschool Zeeland. Werkte als be·
geleider en later pedagogisch wer·
ker in de psychiatrie, bij het Witte
Huis en mdere beschermde
woonvormen. Later stame ik: mijn
eigen praktijk in Middelburg en
deed er verkoopstyling naast. Ondernemen werd mijn ding, dat
heeft mijn zoon trouwens ook."
Hoe kijk Je terug op Hulst en
Walcheren?

,.Ik denk aan de winkelende Belgen. AID Morres Meubel en res·
taurantjes. Ik heb veel in de horeca
gewerkt. Hulst is geen Nederland
en geen Belgi!, een volkje apart.
ZO veel dialecten in een straal van
vijfkilomete r. Veel kon ik er in het
begin niet van verstaan. We heb-
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Zou je dat va k in Zeeland kunnen uitoefenen?
"Deels heb ik d1t gedun en doe ik

dlt als ik in Nederland ben. Hier in
Spanje ben ik mij verder gun omwikkelen. Hier is het veel fijner
vanwege de ,varmte. We doen activiteiten zowel binnen als buiten.
Ik woon op een locatie met veel
privacy. Bergen heb je niet in Zeeland."

1Kom je vaak terug naar Zee-

.6. Alexandra Langeveld geniet volop van haar jaren In Spanje. .,Er Is een
lleve

men. Het nu Is belangrijk. Ik ga met de flow."

ben er een broodjeszaak gehad.
Het bevrijdingsfestival in Vlissingen is geweldig. Mijn zoon deed er
vrijwilligerswerk. Later stond hij
zelfop de bühne als DJ Mischaa. Ik
stond erbij als trotse moeder.
Meestal dansend. Ook op Bief: Aan
de kust. In Zeeland is er altijd wel
wind. Bij het creinsc:ation voelde ik
Vlissingen al."

Waarom vertrok je uit Zeeland?

"Als hoogsensitie f persoon w ilde
ik meer vrijheid en zon. Ik had een
droom en daar kw.m in Zeeland
niets van terecht. Mijn vriendin
woonde al zeven jaar in Spanje, en
tijdens hec vieren van haar verjaardag in Calpe ontstond hec idee
ce vertrekken. Hee roer om, maar
dan zonder camera's. In drie

man In mijn leven geko-

maanden heb ik mijn huis opgezegd, overbodige spullen verkocht,
weggegeven aan vrienden en fàmilie en de rest gedoneerd aan Arduin. Toen een feest gegeven en
mee een gevulde vintage Kip-caravan en auco op weg naar Spanje.
Die caravan heb ik nog steeds, daar
hebben veel klanten in geslapen
tijdens rerreats."

land?
.,De eerste jaren regelmatig. Bijvoorbeeld voor de première van de •
tweede film van mijn zoon, Projtct
Naprimt. Die werd u itgezonden
tijdens het filmfestival. De afgelopen jaren m inder, omdat ik opleidingen volgde in Engeland. In 20 20
staan w.,t reisjes gepland. Mijn
zoon is naar Haarlem verhuisd,
maar Zeellnd blijft mij trekken .
Mijn vrienden wil ik coch steeds
weer bezoeken."
Zie je jezelf ooit terugkeren?
"Voor nu ben ik supergelukki g in
Spanje. Het weer, de mensen, de
cultuur-ik voel me hier echt
thuis. Er is een lieve man in mijn
leven gekomen, dus mijn leven is
nu echt hier. Ik zeg altijd: toekomst is illusie. Het nu is belangrijk. Ik ga met de flow."

