
eugde scha 
CAPTAIN OF INDUSTRY 

In de Vreugde-schakels van november 1988 en februari 1989 plaatsten wij delen 
van het levensverhaal van Frans Vreugdenkil (D IX m). . . 
Hieronder treft u het laatste deel aan, waarin u kunt lezen hoe een bedriJf 
uitgroeide tot een voor Curaçao en ver daarbuiten zeer belangrijk zakencentrum. 

Uit het verleden 
De wereldcrisis deed in 1933 ook zijn intre
de in Curaçao. Valuta's veranderden met de 
dag en overal werd grote schade gel~den. 
Talloze bedrijven ontsloegen vele arbeiders. 
De werkloosheid werd een ramp. De koop
kracht werd dan ook beduidend minder. 
Vele zaken raakten aan de grens van een 
bankroet. Voorraden - tegen een hoge koers 
ingekocht - veranderden in één dag ter waarde 
van de helft. De concurrentie was dientenge
volge zeer groot. 
De in 1940 uitgebroken oorlog bracht voor 
Curaçao een einde aan deze crisis. De U .S.A. 
zond in groten getale troepen en oorlogs
schepen naar Curaçao. Vestingwerken, bat
terijen, barakken etc. werden voor hen ge
bouwd. Vele arbeiders waren hiervoor no
dig vooral vakbekwame mensen. Zij wer
ded zeer goed betaald. En de vele materialen 
werden van Curaçao betrokken. 
Levering van verbruiksgoederen en leven~: 
middelen bereikten grote hoogten. Ook WIJ 

deden druk zaken met de levering van drink
en ketelwater aan de oorlogsschepen, soms 
wel vijftien per dag. Er werden dikwijls 
dagen gemaakt van 24 uur, soms zelfs l~n
ger, zonder één minuut slaap. Konvomen 
moesten op tijd vertrekken. 

SUPERMARKTEN 
Wij kochten het koelhuis ~oek in de A~
singhstraat en vestigden hier onze techm-

sche afdeling en hadden het geluk een stuk 
grond te kunnen kopen aan het W aaigat, het 
vroegere "Buiten", een oude sociëteit. Hie
rop lieten wij een nieuw en mode~ g~bouw 
zetten, waarin wij een supermarkt mnchtten 
met twee verdiepingen: boven was de kan
toorruimte. Ook met deze zaak mochten wij 
tevreden zijn. De oude zaak aan de De 
Ruyterkade werd opgeheven. 
Het theater "Caribe" op Marie Pampoen 
kwam vrij. Wijhuurdenditvandeeigenaren 
'1l richtten hierin een tweede supermarkt in. 

Ook in de Ansinghstraat verbouwden wij 
onze technische afdeling tot een mooie 
supermarkt. Helaas, deze had geen lang leven. 
Op 30 mei 1968 werd deze bestolen en door 
brand verwoest. De schade bedroeg ca. f. 
400.000.-. 
Ook onze bergruimten in onze pakhuizen, 
vries- en koelkamers op Scharloo werden te 
klein. In 1970 kochten wij een groot terrein 
aan de Schubappelweg en twee jaar later 
bouwden we een groot en modem magazijn, 
speciaal berekend op containerlading annex 
vrieskamer, alsmede ons hoofdkantoor. 
In 1976 begonnen wij als eersten op Cura
çao met een cash-and-carry op kleine sc?aal. 
Reeds in 1978 moesten we naar een meuw 
gebouw achter ons centraal magazijn. Ook 
ditgebouw werd inde loop der jaren te klein, 
zodat wij in 1980 wederom een gebouw van 
2000 vierkante meter lieten bouwen om onze 
klanten een betere service te geven. 

In 1960 zijn mijn twee zonen wettelijk als 
vennoten in de zaak opgenomen, die eerst in 
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Een foto van een fami· 
llefeestje, vermoede
lijk in 1957. 
V.l.n.r Adrianus 
Vreugdenhil (D IX k), 
zijn dochter Loulsa 
Maria (D IX k.l.) en 
Frans Vreugdenhil (D 
IX m): de captain of 
lndustry. 

De Vreugde-Schakel is een uitgave van de 
FAMILIESTICHTING VREUGDENHIL. 

Voorzitter: 

Drs. D. Vreugdenhil, 
Willem Alexanderplantsoen 186, 
2991 NJ Barendrecht, 
tel. 01806-15453 (buiten kantooruren) 

Secretaris: 

Drs. A.M. Vreugdenhil, 
Hohorst 24, 
2678 DO De Lier, 
tel. 017 45-16173 (buiten kantooruren) 

Penningmeester: 

J. P. Ch. Vreugdenhil, 
Lariksdreef 25, 
3137P"'H Vlaardingen, -
tel. 010-4750032 (buiten kantooruren) 

Bank (Rabo) nr. 31.36.07.060. 
Postgiro nr. 53. 11.808 

t.n .v. Familiestichting Vreugdenhil. 

Wilt u de Familiestichting moreel en financieel 
steunen dan wordt dat zeer op prijs gesteld. 
De minimum-donatie bedraagt I 25,- per 
jaar. Giften klein of groot zijn uiteraard zeer 
welkom. 

Redactie: 

T. Vreugdenhil, 
J. Verhuist. 

Kopij: 

Gaarne zenden aan de secretaris. 

Advertenties: 

Voor Vreugdenhillen en niet-Vreugdenhillen is 
er gelegenheid in de Vreugde-Schakel te 
adverteren. 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden 
tot de redactie, van Vredenburchweg 617, 
2284 TG Rijswijk. 
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Vreugdenbildochters horen er zeker bij 

Een enkele Vreugdenbil gaat in zijn ijver om onze familiestichting op de hoogte te 
brengen van ontwikkelingen in de burgerlijke stand van de Vreugdenbillen wel 
heel erg ver. 
Zo kreeg ik onlangs Cornelis Vreugdenhil (N X v 2) uit Canada (!) op bezoek. Hij 
kwam mij even melden , dat hij zojuist grootvader was geworden. 

Zijn zoon Nicholas Keith en schoondochter 
HelenaMast werden op zaterdag 18 maart 
1989 namelijk verblijd met de geboorte van 
een zoon, Nicholas Peter genaamd. 
Tijdens ons gesprek namen wij nog even wat 
andere administratieve zaken betreffende de 
familie vanNicolaas (N X v) door. Spoedig 
bleek dat- door een misverstand, van welke 
zijde dan ook ontstaan- ik niets wist van het 
bestaan van de dochters van Cornelis en 
Jacob. 
Ik begreep toen wel, dat deze schoonheden 

De tienjarige Laura VreugdenhiJ (N XI m) uit 
Klngs-wood (Sydney) maakte deze foto tijdens 

het Hollandfestival ter gelegenheld van het 
bezoek van ons Koninklijk paar aan Australië In 

november 1988. 
Trots vertelt ze erbij dat Koningin Beatrlx voor 

haar heeft geposeerd. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
VOOR J. VREUGDENBIL 

Op vrijdag 14 april1989 ontving de heer J. 
Vreugdenhit (N X a h) uit Maasland uit 
handen van burgemeester mevrouw 
W.H.J.Bloemendaal-Lindhout een konink
lijke onderscheiding.De heer Vreugdenhil 
ontving de eremedaille verbonden aan de 
Orde van Oranje Nassau in brons. 
Hij was deze maand 45 jaar verbonden aan 
Lely IndustriesN.V., waarhij assisteerde op 
de proefboerderij. 
Behalve met proeven was de heer Vreug
denhil actief met het bijhouden en onder
houden van gewassen op de bij de proef
boerderij behorende landbouwgronden. 
De heer VreugdenhiJ is sinds vele jaren lid 
van de Chr. Oratoriumvereniging "Hosan
na" in Maasland. Het was voor de gedeco
reerde zijn laatste werkdag op het bedrijf, · 
omdat hij gebruik maakte van de mogelijk
heid vervroegd met pensioen te gaan. 

(overgenomen uit De Schakel van 21 april 
1989) 

verbolgen moeten zijn geweest, toen hun 
broers wel, en zij niet in de kroniek van de 
Vreugde-schakel werden vermeld. 
Bij dezen mijn oprechte excuses aan de 
dames voor deze omissie. In één van de 
volgende Vreugde-schakels zullen de be
treffende burgerlijke-standgegevens alsnog 
worden vermeld. 
Kortom: bij dezen wil ik een ieder nogmaals 
oproepen om van iedere Vreugdenhil de 
burgerlijke-standgegevens door te geven. 

Aat. 

BOER VREUGDENBIL BIEDT DOOD 
KALF AAN BIJ DEELGEMEENTE 

Op vrijdag 31 maart van dit jaar heeft boer 
Leen Vreugdenhit een dood kalf afgeleverd 
bij de Hoekse deelgemeentesecretarie. 
Vreugdenhil uitte op die manier zijn onge
noegen over het feit, dat het kalf bijna een 
week op zijn erf heeft gelegen, omdat de 
Gekro in Rotterdam geen tijd had het kada- · 
ver weg te halen. 
Het kalf werd op Tweede Paasdag geboren, 
maar omdat de ligging verkeerd was, waar
schuwde VreugdenhiJ de dierenarts. Door 
de afsluiting van de Haakweg en de enorme 
drukte in Hoek van Holland met de Paasda
gen kon de arts echter niet meer op tijd 
komen en overleed het dier. 
Gedurende drie dagen heeft Vreugdenhil bij 
de Rotterdamse dienst aan de telefoon ge- -
hangen om het kadaver kwijt te raken. Men 
mag dat namelijk zelf niet begraven of af
voeren. Toen de betreffende ambtenaren 
vrijdag nog niet hadden gereageerd besloot 
hij het dode dier bij de deelgemeentesecreta
rie aan te bieden.Uiteraard had men daar 
geen behoefte aan. Wel belde hoofd algemene 
zaken De Wilde de Gekro en dat resulteerde 
in de toezegging dat men zo snel mogelijk 
zou komen. 
Personeelsgebrek blijkt de oorzaak van het 
lange wachten. Dit vooral omdat er in deze 
tijd van het jaar veel dode dieren worden 
aangeboden. "Ik vind dat geen excuus", stelt 
Vreugdenhit "Zo'n dood dier is een infec
tiehaard, die je op een boerderij niet kunt 
hebben, zeker niet met het betrekkelijke 
warme weer van de laatste dagen". 
Mede op aandrang van de deelgemeentese
cretarie is het kadaver overigens die vrijdag 
31 maart in de namiddag verwijderd. 

(Overgenomen uit de Westlandsche Cou
rant van 3 april 1989) 

PROBLEMEN BORDUURPATROON 
FAMILIEWAPEN 

Van verscheidene kanten had ik reeds be
grepen dat het niet meeviel om met behulp 
van het huidige telpatroon het familiewapen 
Vreugdenhil te borduren. Maar zij, die mij
ongeveer ten tijde van het uitkomen van de 
vorige (12e) Vreugde-schakel belde, kon 
mij enkele duidelijke fouten in het telpa
troon aanwijzen.Daarbij kwam de vraag of 
zij een ander, beter telpatroon, op kosten van 
de stichting, mocht laten maken. 
Na ampel beraad stemde het bestuur daarin 
toe. Het nieuwe patroon kon echter niet 
direct worden geleverd. 
Kortom: bij deze verzoek ik een ieder, die 
het telpatroon wilde bestellen of reeds be
steld heeft, nog even geduld te hebben. Zodra 
ik het nieuwe borduurpatroon binnen heb, 
zal ik alle kopers, ook die van het eerste uur, 
een copie ervan toesturen. 

Uit het bovenstaande blijkt dat het bijna 
onmogelijk was het familiewapen Vreug
denhil te borduren. 
Bij na, want het is J anneke van Delden, doch
ter van Jacobus A. van Delden en Cornelia 
Christine Vreugdenhit (K X u 6) wel gelukt. 
Bij deze feliciteert het bestuur haar dan ook 
hartelijk met deze primeur. 

Bij de totstandkoming ervan heeft zij tevens 
gebruik gemaakt van een kleurenuitvoering 
van het familiewapen Vreugdenhit Zonder 
dat laatste was het, zoals zij schrijft, zeker 
niet gelukt. 

Inmiddels realiseren wij ons dat het haar 
veel zweetdruppeltjes en geduld moet heb
ben gekost. Maar hetresultaat mag er wezen. 
"Net of het leeft", was een van de reacties, 
die konden worden opgetekend. 

Voor al diegenen, die het lukt het familiewa
pen te borduren heeft Janneke een tip voor 
het inlijsten: gebruik een wissellijst, daar 
deze aanzienlijk goedkoper is dan een alu
minium of houten lijst. A t V d h"l a reug en 1 
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een commanditaire vennootschap werd 
omgezet en later in een naamloze vennoot
schap. 
De huidige leiding berust al verscheidene 
jaren bij mijn zoon Karel, die directeur is. 
Daarnaast zijn er twee onderdirecteuren, de 
heren F.M. Panjab en J.M. van der Roest. 
Het aantal mannelijke en vrouwelijke mede
werkers telde in 1981 rond 160. In datjaar 
werd ook het vijftigjarig bestaan gevierd. 

Tot zover dit door Frans in 1981 zelf opge
tekende levensverhaal. Op 28 november 1984 
overleed hij na een welbesteed leven op 93-
jarige leeftijd. Zijn zoon Karel is thans de 
manager van het monument van zijn vader, 
die het bedrijf in diens geest nog steeds 
verder doet groeien en bloeien. De Vreug
denhillen mogen er trots op zijn. En zij niet 
alleen. 



Tante Annie tachtig jaar 

Anna ]acoba, (K IX b 9). Deze naam dook op in de Bibliotheekberichten van de 
vorige Vreugde-schakel. Pas later drong het tot mij door dat het hier natuurlijk om 
tante Annie ging. 
"Ons aller tante Annie", zoals oudste neef ]aap (K XI k) haar in oktober jl. 
noemde: "ons aller petemoei, onze hoedster en waakster, het hart van de familie". 
"Nou-nou", zegt u misschien. "Jazeker", vinden wij. Want al kan alleen Jaap het 
zo zeggen, we zijn het wél met hem eens. 

0p 20 oktober 1988 werd tante Annie tachtig 
jaar en ze vierde dat feit temidden van haar 
familie in een befaamd restaurant in, zoals ze 
dat in haar uitnodiging noemde: "een pas
sende omgeving, namelijk vlakbij bij het 
oude Vreugdenbilhuis in Maasland". 
De familie bestaat inmiddels voor het groot
ste deel uit neven en nichten, die- aldus Jaap 
- "er vanaf het wiegestro als de kippen bij 
waren om haar als een soort collectief bezit 
in te palmen". 
Onze tak is daar sterk in. Tevreden constate
ren we bij elkaar - en na een vluchtige blik 
ook bij de jonge aanwas, welke namen die 
ook mag dragen- allerlei vermeende Vreug
denhil-eigenschappen, van een typische 
Vreugdenbilneus via (natuurlijk bijzondere) 
geestelijke eigenschappen tot een hartstoch
telijk beleden kattenliefde. En tante Annie -
voor de buitenwereld mevrouw A.J. Vreug
denbil - achten wij het prototype daarvan. 
"Zeven en twintig boeken (of daaraan mee
gewerkt) op het gebied van het onderwijs 
aan kleuters", meldde de Vreugde-schakel 
van februari jl. 
Klopt dat? Tante Annie zal dat, als ze tijd 
heeft, nog eens natellen. Maar nu niet. Op dit 
moment werkt ze aan een nieuw boek. Dat 
wordt niet, zoals voorheen, een leer- of in
structieboek voor leerkrachten in het BLO
of kleuteronderwijs, maar een terugblik op 
wat zij zelf op beide terreinen beeft gedaan 
en meegemaakt. 
En dat is veel. In feite heeft tante Annie twee 
loopbanen gevolgd, zoals u in het kadertje 
vermeld ziet. Het interessante daarvan ligt 
maar mijn gevoel niet in haar harde werken: 
vanzelfsprekend voor mensen met haar in
stelling en inzet. Het boeiende is, lijkt mij, 
dat zij altijd heeft gepionierd: behoeften en 
omissies heeft gesignaleerd en zelf metho
den heeft ontwikkeld om die in te vullen en 
op te lossen. 

Ze is daarin geslaagd. De onderwijswereld 
heeft door de jaren heen nauwlettend toege
hoord en haar ideeën dankbaar toegepast. 
En nog altijd weet men haar te vinden. Haar 
tachtigste verjaardag is dan ook niet onge
merkt voorbijgegaan. Integendeel. 

Nog even terug naar Jaap Vreugdenhil, die 
tijdens het diner in Maasland de rij van 
familiesprekers opende en daarbij gewaag
de van "jaren van direct en indirect een 
beetje meesturen, van suggesties doen, in
jecteren, stimuleren; een middelpunt, dat 
observeerde, verkenningen uitvoerde, op 
gevaren wees, mogelijkheden met je af
woog ... ". 

Het neven- en nichtencollectief hoopt eens
gezind en niet geheel onzelfzuchtig, dat zij 
dat nog jaren zal volhouden. 

Loes van Dalen- Vreugdenbil 
KXe3 

Loopbaan 
1927: gediplomeerd onderwijzeres, 
maar- door cri5iwmYtandigheden op 
onderwijsgebied - als verslaggeefster/ 
correctrice in dienst getreden van dag
ólad De Rotterdammer 
1929: leidster vakantiekolonie voor 
zwakzinnige kinderen Zonne-oord in 
Ede 
1932. onderwijzaeJ (met ervanng met 
zwakzinnige kinderen) aan em BLO
school in Utrecht, studie logopaedie in 
Utrecht en orthopaedagogie in Amster
dam 
1948: hoofd Jacob Juchschool vrJor 
BLO in Rotterdam en tegelijkertijd, 
vanaf 
1949: lerares paedagogze aan de Vorm
school voor chr. bewaarsschool-onder
wijs te Rotterdam, avondopleiding 
1952: directrice van deze Vormschool 
1957: Vormschool gaat over op dagon
derwijs, zodat een keuze nodig is. óf 
hoofd Jacob Juchschool óf directrice 
Vormschool; de keuze valt op de Vorm
school 
1974: na een uitbundig gevierd afscheid 
-waarvoor voor twee avonden de Rot
terdamse Schouwburg wordt afgehuurd 
- gaat mevroul-r Vreugdenhil met pen
sioen; sinds die tijd heeft zij tal van be
stuurs- en anderefuncties vervuld en is 
zij tot de dag van vandaag blijven wer
ken aan publicatus ran allerlei aard, 
maar altijd op ondenvijsgebied. 

· VAN DE REDACTIE (E.A.) 

Co pij 
De Vreugde-schakel is vóór, inaar ook 
ván de Vreugdenhillenfamilie. Uw be
richtjes of bijdragen over gebeurtenis
sen of belevenissen zijn dan ook zeer 
welkom. 
Wij kunnen niet zonder u en roepen u 
derhalve op copij in te sturen met inte
ressante, leuke en trieste verhalen en 
met informatie over bedrijfsmatige 
activiteiten en dergelijke. 
Vooral ook oude geschiedenissen wor
den zeer op prijs gesteld. 

DONATIE 
"Even doerl', schreven wij in de vorige 
Vreugde-schakel. En wij doelden op 
het invullen c.q. overschrijven van uw 
donatie of gift aan de familiestichting. 
Want zonder uw medeleven kunnen 
we niet! Postgiro 53.11.808 of Rabo
bank nr. 31.36.07.060 ten name van 
de Familiestichting Vreugdenbil te 
Vlaardingen. 
We rekenen op u. 

VERHUIZING 
Ons bestuurslid Koos Verhulst is ver
huisd. Zijn nieuwe adres luidt: Flat 
Vredenburch, Van Vredenburchweg 
617,2284 TG Rijswijk. 
Het Riauwe telefoonRummel' is helaas
nog niet bekend. 

DE FINANCIËN VAN DE 
FAMILIE-STICHTING 

De kascommissieleden Pieter(J XI h) 
en Abram (K XI bi) Vreugdenbil heb
ben ons verzocht om de penningmees
ter décharge te verlenen voor zijn 
beheer van de financiën en de verant
woording daarvan. 
Dit naar aanleiding van hun controle 
over het jaar 1988. Aan dat verzoek zal 
het bestuur gehoor geven. 

Hieronder vindt u de ontvangsten en 
uitgaven over het afgelopen jaar. 

Ontvangsten in guldens 
donaties en giften 9.418,79 
opbrengst verkoop: 

- stamboomboek 
- familiewapen 
- borduurpatroon 

rente 

advertenties 

825.-
200.-
114.-
947,12 
125.-

11.629,91 

Uitgaven in guldens 
Vreugde-schakel 7.978,75 
secretariaat 
en administratie 
algemene kosten 
kosten winkel 

1.141,30 
.573,74 

44,14 

9.737,93 

Aat Vreugdenhll 



BIBLIOTHEEKBERICHTEN 

De bibliotheekberichten in de Vreugde-schakel van februari 1989 hebben drie 
reacties van familieleden tot gevolg gehad. 
In volgorde van binnenkomst betreft dit de volgende auteurs: 

Mies Vreugdenkil (0 X f 1), dichteres en 
schrijfster. Na een drietal eigen dichtbun
dels gepubliceerd en bijdragen aan andere 
bundels geleverd te hebben, heeft zij respec
tievelijk in 1987 en 1988 twee boeken voor 
oudere meisjes het licht doen zien. "Saskia" 
en "Anoek slaat haar vleugels uit" gaan 
beide over een meisje op de grens van vol
wassenheid op een punt in haar leven, waar
op zij een (in beide boeken geheel verschil
lende) ingrijpende gebeurtenis meemaakt. 
De verhalen beschrijven de reacties van de 
hoofdpersoon en haar omgeving op deze 
gebeurtenissen. 

Arie Dirk Vreugdenkil (N XI g), chemicus 
van beroep. Hij werkte aan de Vrije Univer
siteit in Amsterdam, waar hij in 1965 pro
moveerde, en werkt nu bij het Koninklijke/ 
Shell-Laboratorium in Amsterdam. 

Vreugdenhilkroniek 

Van hem ontving ik een exemplaar van zijn 
proefschrift en overdrukken van alle (zes
tien) publicaties met resultaten van zijn 
chemisch onderzoek. In zijn Shelltijd heeft 
hij bovendien een zestal patenten weten te 
verwerven, waarvan twee in combinatie met 
collega's. 
Zijn meest recente publicatie is de neerslag 
van een lezing in 1987 voor de American Oil 
Chemists' Association, die hem hiervoor 
een prijs toekende vanwege "the excellence 
of form, content, and presentation of a tech
nica! paper given at an AOCS annual mee
ting". 
Proficiat! 

Loes van Dalen-Vreugdenkil (K Xe 3). Zij 
leidt samen met haar man een publiciteitsbu
reau, dat o.m. voorlichting voor gemeenten 
schrijft. 

Naar ~anle~ding van de geboorte van de hieronder genoemde kinderen fellelteren wij de re
spectievelijke ouders van harte. Daarbij hopen wij dat hun kind mag opgroeien tot een 
volwaardige telg van het toch al zo talrijke geslacht Vreugden hiJ. Wij wensen de ouders dan 
ook veel sterkte bij de opvoeding. 

04-08"1988- te Nieuwegein, Robin Lucien Christiaan, zn van Arie VreugdenhiJ (N XI ac) en Yvonne 
C.L. Naarden 

25-08-1988- te Zoetermeer, Willem, zn van Dirk Jacob VreugdenhiJ (K XI ag 10) en Cernelia M. 
van der Lugt 

13-09-1988- te Delft, Richard, zn van AartCornelis VreugdenhiJ (KXI y 11) en Esthervan den Berg 
22-09-1988 - te Maasdijk (Naaldwijk), Joehem Sophinus, zn van Joehem Sophinus VreugdenhiJ (C 

X ah) en Susanna J. van Dam 
06-10-1988 - te Rotterdam, Anna Maria Adriana, drvan Wiliem Ype VreugdenhiJ (B X g 1) en Gerda 

Krammer 
10-10-1988- te Bergschenhoek, Jeroen, zn van Adrianus VreugdenhiJ (D X k3) en Eliy Bijsterveld 
08-12-1988 te Nijmegen, Thijs Johannes Maria, zn van Hans Jacobus VreugdenhiJ (J XII b) en 

Wilhelmina J.Th.M. Walgraven 
26-12-1988 te Honselersdijk, HannekeMaria, drvan Arie Vreugdenhil (K XII m) en ClasinaA. de 

Zeeuw. 

Onder~taande echtelieden willen wij van harte felleiteren en hun een fijn en gelukkig 
huwelijk toe wensen. Daarbij hopen wij dat anderen in hun vreugde mogen delen. 

11-08-1988- te 's-Gravenzande, Abraham Vreugdenhit (C XI ae 1) met Petronelia H. Prins, p· b. 
22-12-65 te 's-Gravenzande, dr. van Arend C. Prins en Petronelia L. Hoogendam. 

26-08-1988- te Klundert, Frans Vreugdenhii(D XI aa 1) metJannetje Th. van Dam, geb. 7-7-1964 
te Klundert, dr van Wiliem van Dam en Arida G. Boelhouders 

12-10-1988- te Naaldwijk, E/ina Elisabeth Vreugdenhit (C XI e 1) met Cornelis A.W. Korteland, 
geb. 4-1 0-1954 te 's-Gravenhage, zn van Antoon P. Korteland en Catharina Vermeer. 

Wij betuigen onze oprechte deelneming aan de naaste familieleden van de onderstaande 
overledenen. Wij hopen dat de goede herinneringen hen zullen troosten en bemoedigen en 
wensen hun veel sterkte. 

05-07-1988- te Vlaardingen, 
11-07-1988- te Molenhoek, 
03-07-1988- te Vlaardingen, 
19-10-1988- te Naaldwijk, 
21-10-1988- te Velsen, 
10-11-1988- te Maassluis, 
12-12-1988- te Naaldwijk, 

Louwerina Vreugdenhi/ (K IX c 12) 
Johanna Maria Geertje Lamens (0 XI m) 
Teuna Vreugdenhit (K X v) 
Leenderf van der Lugt (D IX c 1) 
Arie Vreugdenhit (D IX h) 
Anna Maria Vreugdenhit (K IX g 1 0) 
Coenradus Hupkes (D IX a 7) 

Dank aan allen, die berichten hiervoor Instuurden. Doet u het ook? 

Naast het "anonieme" schrijfwerk hiervoor 
verzorgt Loes ook bijdragen aan enkele 
bladen die op gemeenten zijn gericht. Vier 
van de tot nog toe verschenen artikelen en 
columns van haar, met onder andere advie
zen over en commentaren op gemeentelijke 
voorlichting, zijn in de bibliotheek opgeno
men. 
Ook hieraan is weer te zien dat onze familie 
vogels van zeer diverse pluimage kent. Dat 
de bibliotheek door dit soort bijdragen aar
dig groeit valt afte lezen uit bijgaand over
zicht: 

bekend 
december 1987 
boeken(titels) 220 
artikelen(titels) 138 
totaal 358 

december 1988 
boeken(titels) 231 
artikelen(titels) 170 
totaal 401 

apri/1989 
boeken(titels) 235 
artikelen(titels) 177 
totaal 412 

in bezit 

22 (10%) 
09 (07%) 
31 (09%) 

23 (10%) 
30 (18%) 
53 (13%) 

31 (13%) 
50 (28%) 
81 (20%) 

Als dit zich zo blijft voortzetten, is de biblio
theek over enkele jaren compleet! 

Tom Vreugdenbil (0 X z) 
Muzenlaan 95, 2353 KC Leiderdorp, 

tel. 071-413809-

VREUGDENRILLEN EN HUNTALEN
TEN 

Muziek en zang 
Hoewel een stroom nieuwe aanmeldingen 
nog op zich laat wachten, hebben we toch 
hoop dat we met de in ons bezit zijnde 
aanmeldingen een start kunnen maken met 
een muziek- en mogelijk een zanggroep. 
Dit zal op het ogenblik alleen te realiseren 
zijn in het rayon Westland, omdat de overige 
aanmeldingen teveel verspreid zijn en daar
door de afstanden te groot worden. 
Westlanders, meldt u alsnog aan! Er moet 
toch meer muziek- en zangtalent verborgen 
zijn? 
We hopen in de volgende Vreugde-schakel 
meer muzikale berichten te kunnen doorge
ven. 

Fotografie 
Voor de eventuele familiedag zou het leuk 
zijn een fotocollage van Vreugdenbillen te 
kunnen tonen. 
Voorfoto's die één of meerdere Vreugden
billen op een leuke manier laten zien of in 
een bijzondere situatie uitbeelden (op het 
werk, in het gezin of met vakantie) houden 
wij ons gaarne aanbevolen. 
Stuur de foto's naar: onze secretaris Aat 
Vreugdenhil, Ho horst 24, 2678 DD De Lier, 
met vermelding of u ze afstaat of in bruik
leen geeft. 

Een volgende keer iets over filatelie en kunst. 
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