
eugde scha 

Met veel plezier weer aan de (organisatie )slag 
Al heeft hij z'n vermoedens, Job Vreugdenbil (NIX k 7) weet nog steeds niet met 
zekerheid wie hem destijds in de kring van het bestuur van de familiestichting heeft 
getipt als een man, die het organiseren in zijn vingers heeft. 

'Och', zegt hij gliiri"Îachend in het kantoor 
van zijn aannemingsbedrijf in Maasdijk, 
'ik had, laten we zeggen, een kleine reputa
tie op het terrein van organiseren opge
bouwd. Hoe gaat dat, dievraagt eens wat 
voor de familie te regelen of een collega
aannemer vraagt je dit of dat op te zetten. 
Bovendien zullen ze in het stichtingsbe
stuur wel geredeneerd hebben, dat ik het 

Op 6 oktober met z'n allen naar 
's-Gravenzande 

Zoals u hiernaast kunt lezen, vindt 
ae KOmenae reU0 . ·~wu~ 

plaats op 
zaterdag 6 oktober 1990. 

Als plaats van samenkomst is weer 
gekozen voor 

De Brug in 's-Gravenzande. 
Centraal in het programma staat 

die dag het thema 
Vreugdenkillen en hun hobby's. 

Dit houdt in, dat iedere Vreugdenhit 
de gelegenheid krijgt om zijn of 
haar liefhebberij( en) voor het 

voetlicht te brengen. Daarbij kan 
gebruik worden gemaakt van zg. 

expositiekraampjes. Deze kraamp-
jes bieden alle mogelijkheden tot 
het uitstallen van voorwerpen en 

het geven van toelichting. 
Het ligt in de bedoeling om een 

aanmeldingsformulier in te sluiten 
in de Vreugde-Schakel vanjuni a.s. 
Met behulp van datformulier kan 
iedere hobbyist zich t.z.t. opgeven. 

Dat duurt dus nog even, maar 
intussen kunnen de aspirant-

exposanten hun gedachten alvast 
laten gaan over hun wijze van 

deelneming. 
Uiteraard zullen in het volgende 
nummer nadere gegevens over de 

reünie op 6 oktober a.s. 
worden vermeld. 

Duidelijk is natuurlijk wel, dat in 
de agenda van iedere Vreugdenhit 
deze datum inmiddels met kleur is 
omrand. En wordt vrijgehouden! 

Maar dat spreekt natuurlijk vanzelf. 

Westland goed ken. En dat is meegenomen, 
uiteraard. 
Achteraf moet je natuurlijk wel stellen, dat 
we nogal wat risico's hebben moeten ne
men bij de organisatie van die eerste reünie 
van de Vreugdenhillen in oktober 1985 in 
' s-Gravenzande. 
Dat er een ruime belangstelling voor be
stond, nou ja, daar zijn we uiteraard van 
uitgegaan, maar dat er uiteindelijk ca. 700 
gaste n in De Brug verzameld waren, dat 

rof iedere verwachting. En, ja, het liep 
daad allemaal redelijk wel die dag en 
e ook sprak, iedereen was erg enthou-

overt 
in der 
wiej 
si ast. 
End aar m àg ik nog aan toevoegell,Qäfil<tot 

ag van vandaag geen enkele negatieve 
ie gehoord of ontvangen heb'. 

ded 
react 

Job Vreugdenhil: 
•• 'naar reünie wordt uitgezien' •• 

ROD EDRAAD 
Enh et geheim vanJob? Daarover behoeven 
wen iet geheimzinnig te doen: dat geheim 

aat niet! Organiseren is volgens Job 
en voor een goed doordacht, evenwich
rogramma en voldoende mensen, die 

best 
zorg 
tig p 
dat programma soepel draaiende weten te 

en. Plus de zorg voor voldoende spulhoud 
Jen wat natjes en droogjes betreft. 
'Dat 
keer 
rode 

hadden we aardig voor elkaar de eerste 
',licht hij toe, 'en we hadden een soort 
draad die door het programma liep: dat 
, weet u, over het geslacht Vreugdenboek 

hiJ. Daar draaide het toen eigenlijk allemaal 
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Met veel plezier ••• 
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om: in de toespraak van Koos Verhuist, bij 
de aanbieding van het eerste exemplaar aan 
de oudste aanwezige Vreugdenbil en- orga
nisatorisch een klus van jewelste om een 
heksenketel te voorkomen - bij het afhalen 
van het boek door iedereen die het besteld 
had. Iedere toen aanwezige zal zich herin
neren, dat we rondom dit centrale gegeven 
in het programma wat andere aantrekkelij
ke elementen hadden gegroepeerd, zoals 
het optreden van de harmonievereniging 
Lyora - u weet wel, met ene Matthijs P. 
Vreugdenhil (C X a c) als voorzitter- dat 
onder meer de wereldpremiere van de Vreug
denbillenmars bleek te omvatten'. 

VANZELFSPREKEND 
Zo zinvol als het boek is voor iedere Vreug
denbil die enige belangstelling heeft voor 
zijn familie, zo zinvol acht Job ook het 
bestaan van en de steun aan de familiestich
ting. Het een is volgens hem het gevolg van 
het ander. En dan is het vanzelfsprekend 
naar zijn oordeel, dat er van tijd tot tijd -
'mensen willen nu eenmaal andere mensen 
leren kennen', meent hij -een familiereünie 
wordt belegd. Eens in de vijf jaar bijvoor
beeld. 
En dat gaat dan over een maand of acht weer 
gebeuren: op zaterdag 6 oktober a.s., weer 
in 's-Gravenzande in De Brug. Job is op
nieuw gevraagd de reünie te organiseren en 
hij heeft heel graag ja gezegd. 

'Natuurlijk doe ik het weer met heel veel 
plezier', zegt hij. 'Ik weet, dat er heel wat 
Vreugdenbillen zijn, die naar een reünie 
uitzien. Bovendien krijg ik nu de gelegen
heid om een plannetje te verwezenlijken, 
dat al tijdens de vorige reünie is ontstaan. Ik 
heb toen vastgesteld, dat er vele Vreugden
billen zijn, die schrijven, verzamelen, schil
deren, muziek maken of die andere interes
sante liefhebberijen hebben. 
Het lijkt mij ontzettend aantrekkelijk om al 
die mensen de kans te geven tijdens de 
komende familiereünie iets te vertellen of 
te laten zien over hun hobbies. Dat idee zal 
aanslaan, ik ben ervan overtuigd. Daarnaast 
denk ik aan andere interessante onderdelen 
van het programma voor die 6e oktober, 
zoals het bezoeken van een bloemen- en! of 
groentekwekerij - als het kan met een Vreug
denbil als eigenaar- en rondvaarten. En een 
optreden van het bekende Westlandkoor'. 

VERWACHTING 
Een goed organisator gelooft in het succes 
van wat hij aan het opzetten is. Ook Job. 
'De vorigekeerkwamenerzo'n 700Vreug
denhillen naar de reünie', stelt hij vast. 'Het 
zouden er op 6 oktober a.s. zeker weer 
zoveel kunnen zijn. Ouderen zowel als 
jongeren. En, weet u, het zou mij persoon
lijk - gezien de positieve reacties op de 
eerste reünie - niet verbazen als er op 6 
oktober nog meer Vreugdenbillen komen 
dan de eerste keer .. .'. 

Jaap (red.) 

Vreugdenbillen in concert 

Als de eerstvolgende reünie opnieuw de 
pers zou halen, dan zou de kop Vreug
denkillen in concert boven dat bericht 
kunnen prijken. 
Terecht overigens, want je mag toch 
wel van een uniek gebeuren praten als 
een familiedag wordt opgevrolijkt door 
een orkest en een zangkoor, waarvan de 
leden allemaal tot de Vreugdenbillen 
behoren. 

Is dat mogelijk, vraagje je af. Het antwoord 
luidt kort en goed: ja! Er zijn in ons land 
meer dan 100.000 muziekliefhebbers, die 
op amateurbasis-dus als hobby- blaasmu
ziek spelen. 
En als het om koorleden gaat, dan kun je 
alleen maar vaststellen dat die er nog veel 
meer zijn, zeker 60 % meer. 
Hoeveel Vreugdenbillen zouden er nu on
der die muzikale landgenoten zijn? Wie het 
precies weet magz'n vinger opsteken, maar 
in ieder geval meer dan genoeg om een koor 
en een orkest samen te stellen. 
Nu het plan om dat te gaan doen er ligt, zou 
je dus mogen verwachten dat er heel wat 
Vreugdenbillen geestdriftig op hebben ge
reageerd. Maar dat valt eerlijk gezegd te
gen. En dat is jammer,! 

OPROEP 
Tot nu toe hebben zich voor het harmonie
orkest in totaal twaalfVreugdenbillen aan
gemeld (inclusief slagwerk en dirigent) en 
voor het zangkoor eveneens twaalf en wel 
zes dames en zes heren (inclusief dirigent). 
We zijn daar erg blij mee, maar dat aantal 
is te laag. Vandaar dat we onze oproep her
halen. 
Als u een blaasinstrument bespeelt of in een 
koor zingt, doe dan mee aan het muzikale 
onderdeel van het programma voor de reü
nie Vreugdenhillen in concert. De te spe-

Tot ziens in De Brug in 's-Gravenzande! 

len of te zingen muziek zal uiteraard vrij be
kend zijn en zeker ook niet te moeilijk. Ge
dacht wordt aan marsmuziek (Vreugdenhil
lenmars), koralen en wat lichte, vlotte mu
ziek. De bladmuziek zal ruimschoots van te 
voren worden opgestuurd en kan dus thuis 
worden doorgenomen. 

Op 6 oktober, de datum van de reünie, 
worden de deelnemers wat eerder in 's-Gra
venzande verwacht voor een gezamenlijke 
repetitie. Simpeler kan het niet en het is nog 
leuk ook, dachten wij. 

ENTHOUSIAST 
En nu maar hopen dat er een vonkje is 
ingeslagen en dat de musicerende of zin
gende Vreugcienhillen, die tot nu toe nog 
niets van zich lieten horen, ook enthousiast 
zijn geworden. 
En zo ja, stuur dan uw aanmelding in en 
vermeld erbij welke- le, 2e of 3e- partij u 
doorgaans in het orkest speelt. 
Voor het zangkoor komen alle stemmen in 
aanmerking. 

'Met muziek en zang in negentig, 
wordt de familiedag echt levendig'. 

Aanmeldingen sturen aan: 
M.P. Vreugdenhil, Noordlierweg 35A, 2636 
AB Schipluiden, telefoon 01745-13241. 

Twee bruiloften 

Op 6 december jl. mochten de heer Dirk Vreugdenbil en mevrouw Hil Vreugdenbil
Velthuis Kroeze (N X g) herdenken dat zij SS jaar geleden in het huwelijk zijn 
getreden. 

Het echtpaar vierde dit heuglijke feit in 
goede gezondheid in brede familiekring. 
Dirk Vreugdenbil herdacht tevens zijn 55-
jarig predikantschap. Hoewel hij reeds 80 
jaar oud is, wordt hij nog regelmatig ge
vraagd voor te gaan in kerkdiensten van de 
Geref. Kerken (Vrijgemaakt). Zolang zijn 
gezondheid het toelaat voldoet hij hier graag 
aan. 

Op 25 november jl. was het de oudste zoon 

van Dirk, Arie Dirk Vreusdenhil en zijn 
echtgenote Irene Vreugdennii-van Beek (N 
XI g), die hun 25-jarig huwelijk mochten 
gedenken. Ook zij hebben met grote dank
baarheid dit feit met familie, vrienden en 
bekenden mogen vieren. 

Beide echtparen vanaf deze plaats alsnog 
gelukgewenst, een hartelijke Vreugdenbil
lengroet en alle goeds voor de toekomst 
toegewenst. 



VAN DE REDACTIE (E.A.) Bibliotheekberichten 

Borduurpatroon 111 (slot) 
Een aantal familieleden heeft mij gevraagd wat er nu eigenlijk in de bibliotheek van 
de familiestichting wordt opgenomen. 

BinneA vier.maànden nadat ik lîlefAieu- • 
we - verbeterde ~ bartluurpatroon áan 
alle kopers .itari !)et êersteuur hebtoe
gestuurd, heb ik inmiddels twee gebor
duutdeAamilfewapens kunnen ~ewoA• 4.: 

deren. . . ···w" .· . .... ..... . , ~ 

Een belangrijk criterium is uiteraard, dat de opgenomen publicaties door een 
Vreugdenbil geschreven zijn of een Vreugdenbil als onderwerp hebben. Voor een 
bibliotheek als de onze moet echter ook gelden, dat de publicaties openbaar en voor 
iedereen te raadplegen zijn. Het beste kunnen we dit vertalen door als eis te stellen, 
dat de publicaties via een boekhandel of uitgever verkrijgbaar zijn. 

Eén ervan· isjrigelijst 'Deze is van1de ' 
"'hand van Anjá Vreugdenh/1 (D XI a e). 

De andere, gemaakt doórJacoba Li~a 
Vreugélenhi~ (cvm A 7} sie~;debóv~n
kant van. een kussen.. Beide uitvoerirrt .1 
gen :?:ijn bijzonder mooL . · 

t" :··· Bij deze kan worden gesteiGl<dàt'h 
·~.\:'urpatroori'hu.l"Yèrk~a~rjs .. ". 

Dit laatste sluit al een aantal zaken uit: 
allerlei persoonlijke correspondentie (ook 
een brief is een publicatie!), een stukje over 
een familielid in een personeelsblad van 
een bedrijf of in het mededelingenblad van 
een plaatselijke sportclub. 

VOORBEELDEN 
Een aantal voorbeelden van wat wél wordt 
opgenomen: 
- boeken die (mede) zijn geschreven of 

vertaald door een familielid; dit kunnen 
romans zijn, boeken op een bepaald 
vakgebied, proefschriften, leerboeken, on
derhoudende lectuur en dergelijke 
brochures; dit zijn in feite dunne boekjes 
met bijvoorbeeld een redevoering of een 
preek 
artikelen in wetenschappelijke tijdschrif-

Vreugdenhilkroniek 

Naar aanleiding van de geboorte van de hieronder genoemde kinderen feliciteren wij de 
respectieve ouders van harte. Daarbij hopen wij dat het kind mag opgroeien tot een volwaardige 
telg van het toch al zo talrijke geslacht Vreugdenhit Wij wensen de ouders veel sterkte bij de 
opvoeding. 

04-01-1989 te Honselersdijk, Christine, dochter van Antoni Vreugdenhit (K XI v.7) en Daniëlle M. 
van Eltere. 

03-03-1989 te Spijkenisse, Johannes Reinier, zoon van Gerrit Vreugdenhit (0 XI r) en Klaasina 
Altena. 

18-03-1989 te Ottawa (Canada), Nicholas Peter, zoon van Nicholas Keith Vreugdenhit (N X v.2.1) en 
Grace Hoekstra. 

01-04-1989 te Cruquius, David Gideon, zoon van Barend Vreugdenhit (0 XI h) en Anna·M. Gehrels. 
03-04-1989 te De Lier, Judy, dochter van Abraham Vreugdenhit (K XII z) en Johanna C. van 

Lanteren. 
10-04-1989 te Naaldwijk, Yvon Daniëlle, dochter van Willem Cornelis Vreugdenhit (C XI k) en 

Catharina J. van Dijk. 
10-05-1989 te Naaldwijk, Lise/otte, dochter van Pieter Abraham Vreugdenhit (N XI w) en Nelly J . 

Koen. 

Onderstaande echtelieden willen wij van harte feliciteren en een fijn en gelukkig huwelijk 
toewensen. Daarbij hopen wij dat anderen in hun vreugde mogen delen. 
27- 4-1989 te Rotterdam, Frans Gerard Vreugdenhil (D XI c.2) met Hanneke de Klerk, geb. 5-10-

1959 te Rotterdam, dochter van Cornelis de Klerk en Gornel ia Baanen. 
27-05-1989 te St. Catharines (Canada), Gordon John Vreugdenhil (N X v.3.2) met Janet Gok, geb. 

15-2-1967 te Jos (Nigeria), dochter van Ralph en Coby Cok. 
.29-06-1989 te Rotterdam, Gerardina Johanna Christina Vreugdenhii(K XI ae.11) met Roland W. 

Jansen, geb. 10-11-1966 te Maassluis, zoon van Wiltem Jansen en Maat J. Dinge
manse. 

Wif betuigen onze oprechte deelneming aan de naaste familieleden van de onderstaande 
overledenen. Wij hopen dat de goede herinneringen hen zullen troosten en bemoedigen. 
Daarnaast wensen wij hun veel sterkte. 
16-01-1989 te Naaldwijk, Jopje Gomelia Lena van Dijk (N IX k). 
20-01-1989 te Schiedam, Maria Schop (N X n). 
25-02-1989 te Haarlem, Johannes Vreugdenhi/(0 Xe). 
14-04-1989 te Moerkapelle,lngetje Breugem(C X a). 
11-05-1989 te Hoofddorp, Leentje Vreugdenhii(A IX 10). 

· 24-05-1989 te Geesteren, Johannes Christinus Vreugdenhii(D X m). 
29-05-1989 te Rotterdam, Johanna Soetje Vreugdenhii(J IX d.5). 
12-06-1989 te Katwijk, JacobJonker(O"VIII c.10). 
20-06-1989 te Delft, Gerrit Vreugdenhii(B Xe). 

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

ten; dit zijn vrijwel altijd verslagen van 
wetenschappelijk onderzoek 
artikelen in vaktijdschriften, waarin over 
bepaalde aspecten of over nieuwe ont
wikkelingen in dat vakgebied wordt ge
schreven; ook een regelmatige column 
in zo'n tijdschrift wordt steeds opgeno
men 

- verslagen van wetenschappelijke verga
deringen en vakbijeenkomsten; behalve 
in de bovengenoemde tijdschriften kun
nen deze ook zelfstandig worden gepu
bljceerd 

- krante-artikelen; hierbij reken ik bij
voorbeeld familieberichten niet mee, wel 
bepaalde artikelen. 

OPSTUREN 
Voor alles geldt dat goed moet worden 
bekeken, wat wel en wat niet in de biblio
theek wordt opgenomen. Dat bekijken behoeft 
u echter niet te doen, dat is ook een taak van 
een bibliothecaris. Ik zou u derhalve dank-

u 
twijfelt, zoudt willen opsturen. Het liefst 
ontvang ik natuurlijk de publicatie zelf of 
een fotocopie daarvan, maar de mededeling 
dat iets is verschenen en wanneer en waarin 
is ook al voldoende. 

VEEBOER 
Door een aantal familieleden werd ik geat
tendeerd op twee boeken, die zich afspelen 
in of in de buurt van het Westland en waarin 
de naam Vreugdenbil voorkomt. Zowel in 
het boek 'De verloren jaren' van Kees 
Pronk als in het boek' Casper van Adel' van 
Fenand van den Oever komt een veeboer 
voor: Janus Vreugdebil (jawel, zonder 'n', 
maar in een roman kan dat natuurlijk) heet 
hij in het eerste boek en Janus Vreugdenbil 
(met een 'n ') in het tweede. Het eerste boek 
is zeer vaag over de locatie, waar het speelt; 
het speelt alleen duidelijk in het Westland 
en er wordt gesproken over de oprukkende 
stad. Van het tweede boek is de plaats iets 
duidelijker; dit moet spelen in de buurt van 
Kethel, Schipluiden; Schiedam én Vlaar
dingen. 
Het is natuurlijk maar de vraag of deze 
namen op echt bestaande personen slaan. 
De naam Janus komt in elk geval niet voor, 
wel de naam Adrianus. 
Mocht ik er iets meer over aan de weet 
kunnen komen, dan hoort u er uiteraard van. 
De twee genoemde boeken zijn (nog) niet in 

ons bezit, maar als u ze wilt lezen, dan kunt 
u ze bij een openbare bibliotheek opvragen 
en lenen. 

Tom Vreugdenhil, (0 X2),Muzenlaan 95, 
2353 KC Leiderdorp, tel. 071-41.38.09 



Vreugdenbillenvaria ... Over de naam .. 

JE ZULT MAAR EEN AUTO WINNEN .. 
Het geluk een auto te winnen viel ten deel aan Marina Vreugdenbil-van Bokkom (N 
XI 0) uit Oud-Beijerland. Een slagzin over Suzuki en Kotex - de wedstrijd was 
uitgeschreven door AH en Kotex - was een schot in de roos en leverde de hoofdprijs 
op. De foto toont de overhandiging van de contactsleutel van de Suzuki door de ver
tegenwoordiger van Kotex aan de zeer gelukkige winnares, in tegenwoordigheid van 
ouders en schoonouders. Van harte gefeliciteerd! 

Je zit er gewoon mee. 't Was Immers 
Pa die bèsllste: 'Je heet Vreugden
bil'. Voor je leven, of je wilde of niet: 
het kind moest een naam hebben. 
Geen 'take it or leave lt', want er viel 
weinig - zeg maar niks - te willen op 
dat cruciale moment. Daarna ben je 
ermee gaan leven. Je moest wel. Wat 
had je vQor keus. 
"Och", zeg je relativerend Shake
speare na, "what's in a name?" 

'n Beelje huichelachtig is dat wel, want 
je bent maar wat blij, dat je geen Van 
Poepale of Naaktgeboren heet, om 
eens wat andere namen te noemen. 
Dat zo zijnde, wenst de rechtgeaarde 
Vreugdenhil dan ook geen verbastering 
van de bloedeigen naam. 
't Klinkt amicaal maar 't is voor alle 
partijen beter hem niet publiekelijk met 
Vreug- of, nog desastreuzer- Vreugie 
aan te spreken. 
Evenzeer is het link hem voor het front 
van een gezelschap met Vreugdeheu
vel, Vreugdekreet of Vreugdenbil te 
begroeten. Weet ook dat hij staat op de 
n van Nice in de naam en gruwt van een 
terminale dubbele I. 

•• en de kleur is rood .. 

ledere zichzelf respecterende en dus 
naamgevoelige Vreugdenhil vestige 
zich nooit of te nimmer in het overigens 
lieflijke Zeeuwse, om daar niet als V reu.: _ 
degil tot ' in onmeetbare lengten van 
dagen te worden geboekstaafd. 

JE MOET MAAR DE KANS KRUGEN .. 

Een zwagervan Marina- Tiemen Vreugden
hU (N XI n) uit Bergambacht was afgelopen 
zomer met zijn gezin met vakantie aan de 
Adriatische Zee in Italië. Italiaanse sport
beoefenaars organiseerden daar een strand
volleybaltoernooi, dat gesponsord werd door 
enkele Italiaanse firma's. Er waren voor dat 
toernooi twaalf spelers nodig (strandvol
leybal wijkt af van zaalvolleybal: men speelt 
nl. twee tegen twee). Omdat één Italiaan 
ontbrak stelde Tiemen zich beschikbaar om 
het stel compleet te maken. 
En het resultaat? Oordeelt u zelf hierover 
aan de hand van de (gedeeltelijke) tekst van 
een artikeltje uit een Italiaanse krant (vrij 
vertaald): 
"Het team, geformeerd door de Italiaan 
Brunazzo en de Hollander Vreugdenhil, heeft 
beslag gelegd op de trofee van de eerste 
editie van het Open Sunrise Beachvolley
baltoernooi op het strand van de camping 
Panzano. 
De winnaars versloegen in de finale het duo 
uit Triëst, bestaande uit Bertocchi en Aiel
lo, met 2-0. Vreugdenhil is speler in de 
Nederlandse serie cadetten en Brunazzo is 
o.m. ex-trainer van Thermomec. Ze hebben 
praktisch geen tegenstand ontmoet, mede 
dank zijn hun grotere ervaring op het zand. 
Bovendien bleek het een superieur stel". 
Beide winnaars ontvingen een fraaie beker 
met inscriptie, een compleet joggingpak, 
een t-shirt, badslippers en een zonnebril. 
Voor deze prestatie alsnog onze felicitaties! 

CLUBLIEFDE GEËERD 

In het Turnblad, orgaan van het Koninklijk 
Nederlands Gymnastiek Verbond (KNGV), 
uitgave november '89, herdacht Hans Kanters 
de op 2 september jl. in Naaldwijk, op bijna 
87-jarige leeftijd overleden Pieter Johan
nes Vreugdenhil (J X d). 
Hij noemde hem 'een bekende, goede tur
ner uit het westen', die o.m. achttienjaar lid 
is geweest van het Veteranenkorps. 'Hoe
wel hij geen bestuursfunctie bij de gymnas
tiekvereniging UDI Naaldwijk had, heeft 
men VreugdenhiJ toch tot erelid benoemd 
wegens het met zijn bedrijf belangeloos 
begeleiden en verzorgen der transporten bij 
evenementen der vereniging. Deze inzet 
was een uitvloeisel van de liefde voor zijn 
club UDI. Dergelijke leden zijn onmisbaar 
bij een vereniging', aldus Kanters. 

Maar helaas moet worden vastgesteld 
dat, in welke provincie dan ook, het ver
basteringspook blijft rondwaren en om 
te jennen(?) Vreugendhil en- summum 
van debi.liteit - Vrendgenhil in inkt op 
enveloppes uitspuwt. 
Ooit probeerde een lar.moyante grapjas 
Vreugdepil uit, om het naambrouwsel in 
te korten tot "onze Pil". 
Hier schieten woorden te kort! Ook rest 
slechts min-achting voor het irritante 
lachje van burgerlijke medemensen, 
die je met Tranendal toespreken. Ter
wijl we een naam hebben, waarin mu
ziek zit. Meer zelfs dan we denken. 

Jaja, misschien moeten we daarom 
serieus overwegen onze naam te verta
len in het Frans: 'Colline de la joie', o la, 
la ... 

Jaap (red.) 

DE VREUGDENHILLENWINKEL 
Door storting of overmaking van het in aanmerking komende bedrag op Raborekening nr. 
31.36.07.060 of Postgiro nr. 53.11.808 te Vlaardingen, ten name van de Familie-stichting 
Vreugdenhil en onder vermelding van het desbetreffende artikel zijn verkrijgbaar: 

afschrift Stichtingsakte Familiestichting Vreugdenhil - f. 07,50 
boek 'Het Westlandse geslacht Vreugdenhil, bijkans vier eeuwen 
genealogie', door J . Verhulst (475 pagina's) - f. 75,00 
reproductie familiewapen Vreugdenhil, ware grootte, met toelichting - f. 25,00 
borduurpatroon van het familiewapen, A3 formaat, plus toelichting - f. 03,00 

Het wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak (buiten kantooruren) kunt u deze 
artikelen echter ook afhalen bij onze secretaris Aat Vreugdenhil, Hohorst 24, 2678 DO De 
Lier, telefoon 01745-16173. 


