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,,Dat nog nooit iemand dit verzon-
nen heeft. Het ligt zo voor de hand:
Gouda is kaas en stroopwafels. Com-
bineer je deze mooie producten dan
heb je een kaaswafel. Een nieuw am-
bachtelijk product.’’
Afgelopen woensdag presenteerde

Annet Vreeswijk haar wafel bij de Ver-
kiezing van het Groene Hart Streek-
product van het Jaar, waar ze net niet
in de prijzen viel. 
De Goudse is begin dit jaar begon-

nen met experimenteren. ,,Ik heb een
opleiding tot banketbakker gedaan en
ik heb daarna tien jaar bij twee bak-
kersbedrijven gewerkt. Toen kwamen
de kinderen en nu wil ik weer aan de
slag. Liefst met een eigen bedrijfje.’’
De naam heeft ze al: Koekje van eigen
kaas.

Uithangbord
Na een aantal misbaksels vond ze de
goede manier. Ze maakt een hartig
deeg met kaas erin, daar maakt ze een
wafel van, die doet ze in het wafel-
ijzer, dan overdwars doorsnijden.
Plak kaas er tussen en weer even in
het ijzer, klaar.
Eind maart werd ze gevraagd om

op de historische kaasmarkt te staan
van begin april tot eind augustus;
twintig keer. ,,Pas toen heb ik een
echt wafelijzer gekocht. Ik had een
uithangbord in alle talen. The one and
only Gouda cheesewaffle. Ik kon de
vraag niet aan, mijn moeder is me
komen helpen. Zoveel Japanners en
andere buitenlandse toeristen wil-
den een real Gouda cheesewaffle. En
ze wilden met mij of mijn moeder op
de foto. Heel gezellig. Trouwens ook
Nederlandse toeristen zijn gek op de
kaaswafel.’’
Aanvankelijk verkocht Vreeswijk

ook drie andere hartige lekkernijen
met kaas: een gevulde kaaskoek, een
kaasflap, en een koek in de vorm van
een zon gevuld met kaas-tapenade
en mediterraanse kruidenkaas.
,,Maar de toeristen wilden uitslui-
tend de kaaswafel, daarom ben ik
met die andere producten even ge-
stopt.’’
De kaaswafel van Vreeswijk wordt

ter plekke gemaakt en warm ver-
kocht. ,,De wafel is niet echt houd-
baar, daar moet nog aan worden ge-
werkt. Daar komt bij dat ik best even
bezig ben met een wafel, die 2,50
euro kost. Stel ik doe er vijf in een
pakje, zou dat op 12,50 euro komen.
Nou, dat is veel te duur. Ik ben nu dus
bezig hoe ik het productieproces
sneller kan maken.’’
Aan de kraam kunnen klanten kie-

zen wat voor een kaas ze willen als
vulling. ,,Ik heb pittige belegen boer-

derijkaas, dat pas echt in dit seizoen.
Maar er is ook komijnekaas, fene-
griekkaas en geitenkaas. Eigenlijk
kan alle kaas er wel tussen, net wat je
lekker vindt.’’
Toen het seizoen over was voor de

historische kaasmarkt, besloot ze een
kraam te nemen op de zaterdagse
markt. Maar bij slecht weer komt ze
niet. ,,Dan verkoop ik bijna niets.’’
Verder mikt ze op tuincentra en staat
ze bij Kaarsjesavond (15 en 16 decem-
ber) in de Sint-Jan. ,,En in de toe-
komst sta ik hopelijk in mijn eigen
leuke winkeltje.’’

‘Vooral Japanners zijn dol op de
one and only Gouda cheesewaffle’
Annet Vreeswijk (47) uit Gouda is
uitvinder van de kaaswafel. Die bestaat toch
allang? Ja en nee. Je hebt die rechthoekige,
dikke wafeltjes voor bij de borrel, maar een
kaaswafel zoals een stroopwafel, die was er
nog niet.

Goudse Annet Vreeswijk uitvinder van de wafel met kaas ertussen
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Ik kon de vraag niet aan,
mijn moeder is me
komen helpen

–Annet Vreeswijk 
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WOERDEN/LOPIK Muren en
glasbakken in Woerden, Lopik en
Vianen hangen sinds gisteren vol
met posters van Pouw Vervoer. Het
bedrijf zoekt met spoed naar
nieuwe medewerkers en bedacht
een afwijkende manier om op te
vallen: heel veel posters plakken.
„Zo ziet je buurvrouw het ook als

ze naar de supermarkt fietst”, hoopt
Johan Pouw, eigenaar van de bus-
onderneming. „En als ze dan weer
thuiskomt, vertelt ze het aan haar

man: ‘Jij zoekt toch nog een baan?’” 
Pouw Vervoer begon als een we-

kelijkse busrit naar de inmiddels
gesloten discotheek De Manebrug
in Lopik, maar is in de loop der ja-
ren uitgegroeid tot een bedrijf met
70 bussen. 
Pouw biedt nu evenementen- en

schoolvervoer, en ondersteunt Syn-
tus bij het openbaar vervoer in
Amersfoort, Vianen en Woerden.
Daarvoor gaat het bedrijf vanaf 10
december in de spits meer bussen

laten rijden. „We moeten vóór 10
december genoeg personeel heb-
ben. Ook mensen zonder rijbewijs
mogen solliciteren. Als ze van plan
zijn om lang bij ons te werken, wil-
len we best geld stoppen in een rij-
bewijs.”
Met de posters hoopt Pouw dus

snel meer medewerkers te krijgen.
„Soms moet je andere wegen be-
wandelen om op te vallen. En hier-
mee trekken de vacatures wat meer
aandacht. 

Bewuste posterterreur Pouw Vervoer
KOCKENGEN/UTRECHT Het
onderzoek in de rechtszaak
tegen natuurgenezeres Sara G.
(bijgenaamd de ‘heks van Koc-
kengen’) heeft vertraging op-
gelopen, doordat de Zweedse
politie iets te voortvarend met
een rechtshulpverzoek uit Ne-
derland is omgegaan. De Zwe-
den zijn enkele getuigen zelf
gaan verhoren. G. wordt ver-
dacht van betrokkenheid bij de

dood van een Zweedse vrouw.
Bij een rechtshulpverzoek aan
het buitenland is het gebruike-
lijk dat een Nederlandse offi-
cier van justitie en de advocaat
van de verdachte afreizen om
getuigen te horen. Dat begreep
de Zweedse justitie verkeerd.
Die heeft zelf de mensen in
kwestie gehoord. Daarbij zijn
enkele essentiële vragen niet
gesteld.

Vertraging in zaak ‘heks Kockengen’ 


