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BELANGRIJKE FEITEN EN GOED NIEUWS 

Ve. -Ln.-Lüctûe.6nemeM :tot op!U_c.hting van onze. 
6amilieötic.hting z-Ljn büj' dat nu at - wij 
z-Ljn Vt pa6 Jtui.m 1 ~ ja.aJt - veMc.hLU.e.nde. be.
la.ngJt-L j ke. 6 U:te.n kunnen wonden gemeld: 

1 . de. .ó:tamboom ~ ( va.na. 
e.Jtec.o n.ó:Utue.Vt e.n Vtu Juc.e.Vt • 

Een e.noJtm a.JtWu, Wa.aJt Koo-6 VVt :t vana.6 
1 9 81 aan WVtk:te. ( en nog dag eü j 1<.-6 wVtk:t! ) 
met -Ln :toenemende. mate. .ó:t-Lmu.lVte.nde. me.de.
wVtung van :tal. van Vne.ugde.nh<.Ue.n. Alle. 
hulde.! Vat we., ve.ilighud.óhatve., van nage
noeg' .ópJte.ke.n v-i.ndt zijn ooftzaak in de. ge.
ëm-i.gJte.Vtde.n: da.a.Jtva.n on:tbJte.ke.n ve.Jtmoe.de.üjk 
nog enkele. tie.n:ta.Ue.n namen e.n a.d!teö-6 en. 
Handenvol bJt-Le.ve.n z-Ljn da.aJtovVt ve.Jt.6:tu.u.Jtd, 
-LnzondVthud na.a.Jt Am~ka. e.n Canada, ma.aJt 
an:twooJtde.n bleven - op e.e.n enkele. gun.ótige. 
uftzond~ng na. - hela.M b-i.jna. attijd uft. 

2. het (.ó:tamboom-)boe.k kan nu wonden uft-
ge.ge.ve.n. 

ImmeM: alle. ne.de.Jtland.óe. ge.ge.ve.n-6 z-Ljn nu -
voonzovVt vat.t na :te. gaan - be.ke.nd e.n het 
wac.h:te.n a p de. Jteö:tVte.nde. "bufte.nlandeM" 
zou nog ja.Jte.n kunnen du.Jte.n. (Het üjk:t e.e.n 
goe.d -i.de.e. da.aJtOVVt latVt - Om.ó:t.Jte.e.k-6 1990? -
e.e.n aanvu.lüng uU :te. ge. ven a 6 d-té. ge.ge.ve.n-6 
-Ln :toe.kom.6tige. VJte.ugde.-Sc.hake.l.ó :te. ve.Jtmelde.n . ) 
Eé.n gftoot p!toble.em ~ Vt b-i.j de. uftgave. van 
het boe.k: de. Mnanu~ng Vt van! Maa.Jt da.aJt 
le.eöt u vVtdVtop mé.é.Jt ovVt. Le.eö dat voonat 
e.n ...• hUp! 

3. Vt ~ e.e.n Jta6-e.c.h:te. WeötlandVt -Ln on-6 
Beötu.u.Jt opgenomen: e.e.n jonge. e.n:thoU.6~a6-
:tiUng uil. Ve. UVt. 

H-Lj b., ma.aJt te.gëfljk tot .6e.k.Jtet~ ge.bom
ba.Jtde.Vtd: dJt.6. Aat VJte.ugde.nW. 
U :tJte.6t hiVt midde.n-ondVt z~jn a.d!teö. 
Meldt a 6 beU u hem a.Ueö, wat u vooJt onze. 
Familie.-.ótic.hUng van belang üjk:t! 

Maaltten VJte.ugde.nW. 
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Belangrijke feiten. 

Het gaat goed - maar toch 

De stamboom is klaar! 

Koninklijke onderscheidingen. 
Allerlei (I). 

Al leen dóór ons a llen 
een boek óver ons allen. 

Pr i j svraag. 
Le gendes. 
Allerlei (Il). 

vre~gd~
schokel 
2de j a a r g a n g 

(volg) nummer 3 

Van de r edakteur. 

De vele positieve reakties op ons blad 
zijn uiteraard stimulerend. Hartelijk 
dank! He l aas is er veel meer kopij 
dan er in é én nummer kan. Er moest 
dus weer geselekteerd worden. Een dik
ker nummer o f meer (dan 2) nummers per 
jaar is - nog - te duur. Het volgende 
nummer komt omstreeks april a.s. uit. 
Wensen e .d. graag vóó r 1 maart 1 98 5 
naar Maarten Vreugdenbil in Dieren. 

N.B. Fami lie-berichte n graag naar 
Aat Vre ugd enbil in De Li e r. 

------------------------------------------------------------------------~~~~e. 

Stamboom-onderzoek 

Koos Verhulst, 
Meppel weg 11 7, 
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2678 KK De Lier 

Tel. 01745 - 3188 

Penningmeester/ Redakteur 

Maarten Vreugdenhi l , 
Zutphensestraatweg 56a, 
6953 CN Dieren 

Tel . 08330 - 27540 
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Als penningmeester mag ik niet klagen: over 1983 (het eerste jaar van ons 
bestaan, als Familie-stichting) kwamen we financieel rond. Er was zelfs 
een klein batig saldo van f 146,66. 

Ook over 1984 gaat het goed, al moet hier wel een kanttekening bij worden 
gemaakt. Tot begin mei kwamen voldoende giften en donaties (f 25,-- of meer) 
binnen om de lopende kosten te kunnen betalen. Het verschijnen van de "Vreugde
Schakel" 1 (december 1983) en "Vreugde-Schakel" 2 (april 1984) bleek beide 
keren voor heel wat Vreugdenbillen voldoende stimulans om spontaan naar bank
of giro-boek te grijpen. Maar zoals gezegd: ná begin mei droogde de stroom na
genoeg geheel op. Daarbij bleef het aantal donateurs en gevers - evenals in 
1983- hangen rond de 15 à 20% van het totale adressenbestand (bijna 1100). 

Op 24 mei ben ik daarom begonnen met een briefje met accept-girokaart te 
sturen aan al diegenen, die voor 1984 nog niet hadden gereageerd. Tot en met 
10 november zijn intussen 572 accept-girokaarten verzonden en gelukkig is 
daarop door een redelijk aantal naamgenoten positief gereageerd (ruim 15% 
ofwel 88 overboekingen). Hartelijk dank! Het totaal aantal "betalers" in 1984 
loopt nu aardig op naar de 25% van ons adressenbestand. En: het jaar is nog 
niet om ..... 

Met een (financieel gezien) moeilijk 1985 voor de boeg, zou het prettig Z1Jn 
als wij over 1984 weer quitte zouden kunnen spelen en in dit jaar de oude 
nog uit 1981 en 1982 daterende - kosten voor het opzetten van de stamboom weg 
zouden kunnen werken! 
Dus: wie (ondanks de accept-girokaart) nog vergat iets over te maken én wie 
nog geen accept-girokaart kreeg (ik zou er nog zo'n 350 à 400 moeten ver
sturen ... ), wil die s.v.p. de voorgenomen bijdrage eigener beweging- zo 
mogelijk: omgaand - over maken? Het bespaart mij veel werk en verschaft ons 
bestuur veel vreugde: we kunnen dan met een geheel "schone lei" 1985 in! 

Bank-en/of gironummer: zie de "kop" van deze "Vreugde-Schakel". 

Penningmeester. 

Wie. he;t e.e.JW.t kom.t. 

In de. VJte.ugde.-Sc..ha.ke.t 2 a:t.:te.nde.e.Jtde.n wij op Kapdun A. VJte.ug
de.nhU.. (1885-7973), die. in 7976 de. onde.Jtgang van de. "Tuban.tia" 
me.emaak.te. e.n fa.te.Jt be.tangwe.kke.nde. uitvindingen op zijn naam 
J.J c..h!te.e.6. Wie. ove.Jt die. naamge.noo.t me.e.Jt wil fe.ze.n gwe.ve. f 7, 50 
.te. J.J.toJt.te.n op onJ.J bank- o 6 giltonumme.Jt onde.Jt ve.Jtmûding: "Ve. 
blauwe. lrCimpe.t". MaM: e.Jt zijn daMvan nog maM 3 e.x.empfahe.n 
VOOJtJtadigf 

Wie. nog e.e.n (kopie. van de.) Opltic..h.tingJ.J-ak.te. van onze. Famifie.
J.Jtic..h.ting wil on.tvange.n, die.n.t e.ve.ne.e.nJ.J f 7, 50 ove.Jt .te. make.n. 
In dil ge.vaf gJtaag ve.Jtme.tde.n: "Opltic..h.tingJ.J-ak.te.". 

Belasting-aftrek. 

Partikulieren of bedrijven, die onze Familie-stichting met een gift of een do
natie verblijden, kunnen deze als zogenaamde "aftrekpost" in mindering brengen 
op hun belastbaar inkomen of winst. De Hoge Raad besloot op 2 maart 1983: 

"De werkzaamheden van instellingen, die voor giftenaftrek in aanmerking 
komen, hoeven niet rechtstreeks gericht te zijn op enig belang van de 
nederlandse samenleving. Indien de instellingen echter ter bereiking 
van haar doel geweld willen teweegbrengen of willen ondersteunen, kan 
niet gesproken worden van een algemeen nut beogende instelling." 

Voor alle zekerheid: "geweld" behoort persé niet tot de middelen, die onze Op
richtings-akte (Statuten) vermeldt om het Stichtingsdoel te verwezenlijken! 

Het Bestuur. 
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DE STAMBOOM IS KLAAR! 

He;t ).-6 Vtg ple.zieJvtg te. k.unne.n melden dat in p.tvi_ncJ.pe. de. ge.ne.al.ogie. (.6tam
boom) van de. Vfl.e.ugde.nh.LU.e.n geJte.e.d Á.-6. Ee.n taak. die. bijkaM vieJt jMe.n in 
be..ólag he.e.b;t ge.nome.n. Natuwzlijk., eJt blijven vfl.aagte.k.e.Yl..6, veJtmoe.de.Yl..6, ge.
fl.uc.hte.n, die. WaMd zijn nadeJt te. wofl.de.n ondeJtzoc.ht. 
Vat ge.be.Ufl.t ook. e.n he;t ).-6 pfl.e;t;tig te. k.unne.n veJtmelde.n dat .6om:tijd.6 hulp op
daagt. Zo ).-6 al. e.nige. tijd de. he.Vt V.J.Noofl.dam van de. 1U..j.6k.un.ive.Mde.it te. 
Le.ide.n - oveJvtge.M ve.fl.fl_e. óamilie. - doende. de. helpende. hand te. bie.de.n. 
Voofl. zoveJt be.k.e.nd zijn alle. Vfl.e.ugde.nh.LU.e.n die. ooit in Ne.de.Jtland he.bbe.n ge.
le.e.ód oó nog le.ve.n (e.n ook. de. aange.tfl.ouwde.n) th~ ge.boe.k..ótaaód. 
Van de. Vfl.e.ugde.nhille.n elde.fl..ó in de. WeJte.ld zijn e.ve.ne.e.Yl..6 zove.e.l mogelijk. ge.
ge.ve.Yl..6 veJtzameld, doc.h in e.nk.ele. ge.valle.n lie.p he;t .6poofl. vMt. 
Átle.-6 bij e.lk.aM zijn eJt n.ie;te.min fLuim 730 Vfl.e.ugde.nhil-ge.zinne.n ge.note.Vtd 
- de. ge.zinne.n van de. "mwje.-6 Vfl.e.ugde.nhil" n.ie;t me.e.geJte.k.e.nd, ook. al. zijn 
die. wel veJtmeld. Vat aantal. van Jtuim J 30 ge.zinne.n Á.-6 voo!t ge.ne.a1.og).-6c.he. 
be.g.tvi_ppe.n Vtg ve.el, on ande.M ge.ze.gd, he;t ge..ólac.ht V!te.ugde.nhil ).-6 e.e.n om
van.g.tvi_jk. ge..ólac.ht . Mogelijk. ze.ló.6 é.é.n van de. omvang.tvi_jk..óte. ge..ólac.hte.n uit 
he;t We..ótiand aók.om.6tig. 

Ve. omvang van on.6 ge..ólac.ht bJtac.ht p!toble.me.n me.e. vooJt wat de. oveJtzic.hte.lijk.
he.id be.t!te.ót. VandaM dat de. ge.ne.al.ogie. ná de. vijóde. ge.neJtatie. - zo !tand de. 
jMe.n 1800 - ).-6 ge..ópLLtót _e.n de. zonen ci.i_e_toe.n e.e.YL ge.un .6tic.htte.n- zijn -be.
.6c.houwd al.6 .6tamvadeJt van hun nak.ome.linge.n. We. noe.me.n dit tak.k.e.n e.n de.ze. 
zijn aangeduid me;t de. hooódle.tte.M A tot e.n me;t 0, WaMaan nadien nog e.e.n 
tak. X Á.-6 toe.ge.voe.gd. Te.zame.n deJthai.ve. vij 6tie.n tak.k.e.n. 
U kunt dit a ndeJt me.Vt teJtug vinden in de. k.odeJvtng die. bij uw adfl.e.-6.6 eJvtng 
Á.-6 veJtme.ld. Ve.ze. k.odeJvtng begint namelijk. me;t de. le.tteJt van uw tak. gevolgd 
dooft e.e.n Jtome.iM c.ijóeJt dat (.óimpe.l ge..óteld) de. ge.neJtatie. aange.e.ó;t (ná 1613) 
waa!ttoe. u be.hoo!tt, al.óme.de. e.e.n (oó twe.e.) volgle.tte.Jt(.6). 

He;t Á.-6 n.ie;t zo dat aange.nome.n k.an woJtde.n dat bijvooJtbe.e.ld tak. C in o6 !tand 
Naaldwijk., tak. K in oó !tand MaMland o6 tak. 0 in o6 !tand Loo.6duine.n ge.ne.-6-
te.ld zou zijn. Ne.e.n, daMvaalt zijn de. onde.Mc.he.ide.ne. V!te.ugde.nhille.n te. ve.e.l 
ook. elde.M ne.Vtge..ót!te.k.e.n. V.tvi_jwel alle. tak.k.e.n lope.n ge.ogJta6)...6c.h dooft e.lk.aM 
he.e.n. Wel ).-6 he.e.l duidelijk. dat de. bak.Vtmat van de. óamilie., namelijk. he;t 
We..ótland, nog .6te.e.d.6 de. gfl.ooute. c.onc.e.nt!tatie. Vfl.e.ugde.nhille.n omvat. 

OveJvtge.M zal. dooft de. omvang.tvi_jk.he.id van het ge..ólac.ht ook. het (.6tamboom-) 
boe.k. omvang.tvi_jk.Vt woJtde.n e.n daMdooft we.llic.ht wat duUJtde.Jt. 
MaM omdat de. oplage. gfl.oteJt zal. woJtde.n, vaU he;t me;t de. pMj.6 mÁ.-6.6c.hie.n 
to c.h wel we.Vt me.e.! 
He;t p!toble.e.m waaJtme.de. we. nu alle.e.n nog zitten ).-6 n.ie;t me.Vt zo ze.eJt he;t vVL
zamelen van ge.ge.ve.Yl..6 , maM ve.e.l me.eJt de. Mnanc.iUe. (.6ta!tt-) middelen om e.e.n 
uitgave. te. Jte.al.i.ó Vte.n . MaM daMoveJt kunt u e.lde.M he;t e.e.n e.n ande.Jt veJtne.me.n. 

Koo.6 VeJthul.ót. 



J. Vreugdenbil 
onderscheiden met 
koninklijk goud 
's-GRAVENZANDE - De heer J. Vreugdenhil is onderscheiden 
met de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje 
Nassau. Burgemeester mr . . J. Ekkers speldde de hoge onder
scheiding vrijdagochtend bij de totaal verraste heer Vreugdenhil 
op tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis; 

Burgemeester Ekkers noemde 
het een goede gewoonte om 
personen te eren. "Veel men
sen zijn alleea bezig met hun 
eigen negotie. Gelukkig zijn er 
ook die veel meer doen, die 
gemeenschapszin hebben." Tot 
de heer V reugdenhil, die 
dacht voor een vergadering 
naar het gemeentehuis te zijn 
gekomen, zei hij: "Wij willen 
U, een rasechte 's-Gravenzan
der, graag danken voor alles 
wat U deed in 's-Gravenzan
de." 
De burgemeester gaf een op
somming van de vele functies, 
die de heer Vreugdenbil had 

bekleed: voorzitter van Vei
ling 's-Gravenzande in de vijf
tiger jaren, oud-voorzitter van 
de Rabobank, vanaf 1957 be
stuurslid van de Coöp. Ver. 
van Land- en Tuinbouw, ' 11 
jaar ouderling van de Herv. 
Gemeente. "U heeft duidelijk 
Uw sporen op de samenleving 
gedrukt en dat op een uitste
kende wijze," benadrukte mr. 
Ekkers. 

In een dankwoord zei de heer 
Vreugdenhil: "Ik ben dank
baar dat ik dit alles heb mogen 
doen. De grootste steun heb ik 
altijd aan mijn vrouw gehad." 
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIVINGEN 

E.tk. be.!Uc.ht in. de.. 11 Vtr.e..u.gde..-Sc.ha.k.e..t" OVe!l. 

één. .6pe..uctte.. Vtr.e..u.gde..n.h.U, be..tr.g-t hu .te..
ve..Yl..6gtr.o-te.. ge..vaatr. in. zic.h dat án.de..tr.e.. (ook. 
.6pe..uctte..) Vtr.e..u.gde..n.hi.t.te..n. -te..n. on.tr.e..c.hte.. 
ge..pa.6.6e..e..tr.d wotr.de..n.. Ook. rnu n.e..ve..Yl..6-taan.d 
be.!Uc.ht oveJL Joc.he..rn, va.n. de.. Mon..6-teJl..6ewe..g 
in. 1 .6-Gtr.a.ve..n.za.n.de.. i-6 dat hu ge..vctt. Etr. 
z)_jJil. "{_rnrneJl..ó véU, véU rne..e..tr. Vtr.e..u.gde..n.h.U
.te..n. k.o n."i_n.f<.ü j k. o n.deJl..6 c.hude..n. - k.o!d.e..tr. o 6 
.ta.n.geJL ge..te..de..n.. In. hu k.orne..n.de.. .6-ta.rnboorn
boe..k. zu.Ue..n. d"i_e.. ze..k.e..tr. ve..tr.rne..td wotr.de..n.. 
Vat Joc.he..rn ~ k.e..e..tr. vootr. hu vo~c.ht 
k.orn-t, da.n.hl hlj - wat de.. tr.e..da.k.lie.. be..
-ttr.e..M - n.atu.u.tr.üj k. a.Ue..tr.e..eJl..ó-t aan. zijn. 
"i_n. k.e..tr.k., .6-ta.at e..n. rnaa-t.óc.ha.ppij buoon.de.. 
in.zu. Ma.a.tr. daatr.n.a.aJ.J-t ook., wat on..6 be..
-t!Le..fJ-t, omdat hlj e..e..n. be..ctje.. "rnode..t" .6-ta.at 
vootr. d"i_é tr.M-e..c.hte.. We...6-t.ta.n.deJl..6, d"i_e.. onze.. 
ge..boo!d.e..- ofJ he..tr.k.orn.6-t-.6-t!Le..e..k. we..tr.e..tdfJa.a.rn 
he..bbe..n. be..zotr.gd. 

Ook. ó n.z e.. 6 e..üc.datie...6 , Jo c.he..rn! 

A L L E R L E I (I) 

- Nieuwjaarsdag : De schoondochter van 
bovengenoemde Jochem, meldt dat op 
Nieuwjaarsdag de hele familie Vreugden
hil - schoonvader Jochem, zijn broer 
Abraham en zus Nel met echtgenoten, 
kinderen en kleinkinderen - elkaar ont
moeten tijdens een broodmaaltijd: 
totaal zo'n 50 personen - tussen 5 en 
70 jaar oud. 

Over familie-bijeenkomsten (reünies ?) gesproken: als men daar pr1JS op stelt, wil 
iemand van het bestuur van de Familie-stichting daar graag eens wat komen vertellen 
over de stamboom, het stamboom-onderzoek enz. Wel graag tijdig van te voren overleg
gen over de datum met Aat Vreugdenhil in De Lier en/of Koos Verhulst in Den Haag! 

Na de desbetreffende oproep in de vorige "Vreugde-Schakel" om vertalers (voor de 
engeis-sprekende Vreugdenhillen) kan gemeld worden, dat met dit "karwei" inmiddels 
een beginnetje gemaakt is. Hopelijk zijn alle 3 Vreugde-Schakels, tot nu toe ver
schenen, voorjaar 1985 vertaald. 

Nabestellingen van (oude) Vreugde-Schakels kán (fotocopie of origineel) à f 5,-
per stuk, inclusief verzendkosten, bij de penningmeester. Stort het verschuldigde 
bedrag (en vermeld het gewenste nummer): zie briefhoofd. 

Mevrouw M.P.Bakker-Vreugdenhil, Blijde Incomstelaan 18, 5144 BD Waalwijk, schrijft 
al 30 jaar gedichten onder haar meisjesnaam: Mies Vreugdenhil. Vroeger in "Eilanden
nieuws" en "De Rotterdammer", tegenwoordig in kerkelijke bladen. Dezer dagen ver
schijnt/verscheen een bundeltje gedichten bij uitgeverij Kok-Kampen (afd. De Groot
Goudriaan), getiteld "Vooruitzicht". Het bevat religieuze gedichten. 
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ALLEEN DOOR ONS ALLEN EEN BOEK OVER ONS ALLEN 

Ve ..6tamboom .U,, vanafi 1613, nagenoeg geheet c.amp.teet! En dan nu dU.ó ma.aJt .ónel !LU:.
geven voOJr .. de veten, cii..e . da.aJt al na.aJt gevJtaagd hebben ••... 

Toen het Be.ótUUJL zá veJt WM, .óc.hJtok het van de t)-i.nanuë..te kanten. Gedac.ht moet na
mentijk woJtden aan ongeve~ 1 30.000,-- (ja, u .f.ee.ót het goed: de.Jttig duizend gulden) 
om het boek gedJtukt en aan de kopeJL.ó veJLzonden te Wjgen. WaaMm zá dUUJL? 
Wei: het WOJtdt natuwr.l)_jk toc.h een bepeJLkt aan;tal - Zo gMot ÁÁ het aantal fiaJI'UliU 
VJteugdenYU..e.. nu -i.mmeJL.ó ook weeJL rU..et kn w.te koopt veJLdeJL zo 1 n boek?). Bovencüen zal 
het een cük boek woJtden (geJLekend vanafi 7613 z.<..jn we toc.h wet é..é..n van de gMte, .<..n 
mevU..gte !LU:.gebJtude, fiamU<.e.ó) é..n - mede om cüe fuat.óte Jteden - woJtdt het dJtuk
tec.hrU...óc.h een 11 ZWMe k.f.U.ó 11 vooJt de zetteJL.ó/dJtukkeJL (undetoze Jteek.óen namen, zo oveJL
z.<..c.htelijk mogeLi.jk; tal van tabellen enz. enz . ). 

Met een aantal (w.<..jze) VJteugdenh.<..ilen .U, dooJt be.ótuu.M.teden oveJL cLi..t alle.ó ge.ópJtoken. 
En we kwamen tot de konk.f.U.ó.<..e: tác.h pJtobeJLen! MaM dan gJtaag zoveel mogelijk .óc.houdeJL.ó 
eJt ondeJL om, wat de MnanueJt.<..ng betJtefit, geen w.<..ko '..6 te .topen. 

EJL z.<..jn 2 mogelijkheden om de u.<..tg.<..fite mogelijk te maken: 
1 • u butëll - en betaiiU - nû äl I 15,-- peJL exemp:tliM vooJt het boek dat we 

najaM 7985 hopen toe te .ótUJten; 
2. u veJL.ótJtekt (naMt een eventuele, geüjWjcüge be.ótet.e..<..ng J een Jtente.toze 

.ten.<..ng van I 1.000,-- ofi I 2. 000,-- enz. 
OndeJL.ótaand tJtefit u een bute-tbon aan, op de ac.hteJLkant daMvan kunt u uw eventuele 
Jtente.toze .terU..ng aan onze penrU..ngmeeóteJL kenbaM maken. 
Gaat de uitgave van het boek, om welke Jteden ook, onveJLhoopt rU..et dooJt dan ontvangt 
u !LÜ:.eJLa.aJtd uw geld t.z.t . geheet teJLug . VaMom z.<..jn eJt een apMt bank- en g.<..JtonummeJL: 
31.36.75.771 !BANK) en 56.93 . 171 !GIRO), elk t.n . v. stamboom Vneugdenh.<...t. 
AUé..é..n deze nummeJL.ó z.<..jn vooJt be.ótelüng afi .terU..ng. 

He;t- J.itwnboom-boe:k zal beha..tve-tmt~noeg J a::te.ê 1/JteugdeJiïh.;;t:ttê..n -e.n 1iu.ne éhtgeno:ten ~,(_neG 
7613, ook fioto'.ó, weten.óWa.aJtd.<..gheden, oude kaMten enz. bevatten: een- ook hi.óto
wc.h - belangwekkend geheet dU.ó. W.<..e het a.t..6 oudeJL.ó oó gJtootoudeJL.ó aan IUndeJLen/ k.tun
IUndeJLen ten ge.óc.henke wd geven (b.<..j gebooJtte on huwelijk ofi SinteJLUaa.ó b.<..jv. 1 zou 
nu al da.aJtvooJt de benod.<..gde exemp.f.Men kunnen be.óteilen. 
Het Be.ótUUJL hoopt en veJttJtouwt dat eJt vUen, VOOJt het boek oveJt On.ó allen, n.<..nanueet 
kunnen en w.<..Uen .óteunen. Aan u de daad! 

Het Butuun. 

Toesturen: Familie Stichting Vreugdenhil, Zutphensestraatweg 56a, 6953 CN Dieren. 

Ondergetekende, 

Naam: 

Straat: 

Woonplaats: 
(postcode) 

Ontv.: 
BOEK - BESTELBON 

Aant.: I 

Bank: 
Giro: 

(plaatsnaam) 
bestelt à f 75,-- per exemplaar (inklusief verzendkosten) .. . .... exemplaren van 
het Stamboomboek Vreugdenhil, dat 2de helft 1985, doch uiterlijk 1ste helft 1986, 
verschijnt. 
Het verschuldigde bedrag is/wordt overgemaakt op: 

(RABO) bankr ekening 31 . 36 . 75.171 ten name van 
of ) Stamboom · .vreugdenhil 

(POST) girorekening 56.93.171 te Dieren. 
Bij het niet doorgaan van de uitgave, ontvang ik het vooruitbetaalde bedrag t.z.t 
gaarne terug op mijn bank- I giro- rekening nr.: . .... • ............ 

(plaatsnaam) (datum) (handtekening) 



P R I J S V R A A G 

M~o V~eugdenhit ~e Nijmegen ~ 
mU6ic.U6 én c.ompo~~. En wctt heeM 
hij nu gec.ompone~d? 
Ve : V~eugdenhit-MARS. 
06Mc.iee..t bij de BUMA g~eg~.t.Jte~d, 
ge/.>C.MfU: VOO~ haJUnonie, VOO~ 6an-
6~e, voo~ volledig o~ku~! 
Wat M~o (zeg~ hij) niu kon, wcv., 
een pM~ende, lie6~~ een pakkende 
naam voo~ die m~ bedenken. 
Vand~ de doo~ hu bu~UUh ~ge
~c.~even p~j~v~aag: 

bedenk een naam voo~ die ________ hZl ____________ _ 
~~~~g~~~-~-=0~g~. 

Vàà~ 1 6eb~~ 7985 ~oezenden aan 
de ~edaktie (z~phe~u.t.Jt~eg 56a, 
6953 CN Vi~en) en u ku~ een leuke 
atienüe ~eg erna u zien ( we..tke: dctt 
blij M nog een veMaMing J. Hu be
~~UUh buw~ hl~ov~ W6 6eb~~. 
Ov~ge~: bij M~o ~ tegen g~nge 
onko~~env~goeding de muziek van de 
m~ v~~jgb~: 
T~~va~.t.Jtactt 1, 6453 PH Nijmegen. 
~e..t. 080 - 770973. 

* 
M~o: wctt een ~~eengoed idee! 
H~wjk dank voo~ je ~po~ane aan
bod en hopelijk i~p~e~ je ~e~
vdw ook we~ ànd~en! 

Hu Bu~UUh. 

-6-

L E G E N D E S 

====================== 
Sedert ik wat bezig ben met de familie
naam, hoor ik de alleraardigste lezingen 
over de oorsprong of de betekenis er van. 
Tot nu toe is geen enkele daarvan door 
enig historisch feit of dokument bevestigd. 
Maar aardig zijn ze wel, laten we zeggen 
als legende! 

Eén er van luidt: 
"Twee b~oeM aveJr.Wonnen in Spanje een heu

ve..t en vi~den dctt mu b~dende ~oowen. 
Zij heuten voo~aan "V~eugdenhit". 
(Op zIn ~paa~ ? ! - MV~.) Toen zij w~ 
na~ Engeland .t.Jtokken w~d hu V~eugden
hilf en ~oen zij ~e~fotie in hu Wu~
fana belandden heuten zij v~vofge~ 
V~eugdenhit." (en leefden nog lang en 
gelukkig. -Red . ) 

A L L E R L E I (II) 
====================== 

- Het idee uit de vorige Vreugde-Schakel 
voor een familie-dag leverde slechts 
drie reakties op, waaronder 2 positieve . 
Even geduld dus, dit idee moet kennelijk 
nog groeien. 

* - Volgend nUmmer een Familie-Kroniek? 
Prima idee, maar wil iedereen dan geboor
te-, huwelijks- , overlijdens- en jubi
leum-berichten toesturen aan onze sekre
taris: Aat V~eugdenhil, Hoefweg 38, 
2678 KK De Lier? Hij krijgt dan een vaste 
rubriek in ons familie-blad. 

* 
Toesturen: Familie Stichting Vreugdenhil, Zutphensestraatweg 56a, 6953 CN Dieren. 

Ondergetekende, 
Naam: 

Straat: 

Woonplaats: 
(postcode) 

RENTELOZE LENING 

(plaatsnaam) 

Ontv.: Nr. : 

Bedr.: I 

Bank: 
Giro: 

is bereid de Familie Stichting Vreugdenbil (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
te Arnhem onder nr. S. 048575) renteloos te lenen: 

(aantal) 
x f 1.000,-- zijnde dus : f . .......... . .. . 

(totaal bedrag) 
om daardoor de voorgenomen uitgave van het Stamboomboek Vreugdenbil mogelijk te 
maken (eind 1985, uiterlijk 1ste helft 1986). 
Het genoemde totaalbedrag is/wordt overgemaakt op: 

(RABO) bankrekening 31.36.75.171 ten name van 
of ) Stamboom Vreugdenbil 

(post) girorekening 56.93.171 te Dieren . 
Uiterlijk 1 juli 1986 dient het bedrag der lening te worden terugbetaald op 
mijn bank- I giro-rekening nr.: .............. . ....... . 

, .... . .. . ... . 
(plaatsnaam) (datum) (handtekening) 


