
eugdescha 

Wie ooit in zijn of haar werkkring als 
secretaris van bijvoorbeeld een commis
sie fungeerde of in de vrije tijd zo'n post 
bekleedde in het bestuur van een vereni
ging of club, weet dat het secretarisschap 
nogal wat eist; waarmee natuurlijk niets 
is bedoeld ten nadele van andere be
stuursfuncties. 
Maar als secretaris ben je nu eenmaal in 
en voor de vereniging het manusje van 
alles - en dat verkleinwoord mag best 
weg. 
De Familiestichting Vreugdenbil mag zich 
daarom gelukkig prijzen, dat ze in de 
persoon van drs. Arie Maris (Aat) Vreug
denbil RA (C X y 2) een secretaris heeft 
weten te vinden, die niet alleen geknipt is 
voor deze bestuursfunctie. Maar ook een 
man, die ondanks zijn nog betrekkelijk 
jeugdige leeftijd -in augustus a.s. wordt 
hij 35 jaar- behoort tot het gilde van de 
voortrekkers van onze familiestichting, 
genealogie tot zijn hobby's rekent en het 
zorgvuldig actualiseren van gegevens van 
en over Vreugdenbillen als een uitdaging 
beschouwt. 

Aat VreugdenhiJ is in 1959 in Suriname 
geboren. Maar 2,5 jaar oud gaat hij al naar 
Nederland. 'In afwachting van het beschik
baar komen van een stuk grond in De Lier 
besloot mijn vader zich voor een periode van 
vijf jaar aan te melden als medewerker aan 
een landbouwproject (rijstcultuur) van de 
Nederlandse overheid in het kader van de 
ontwikkelingshulp in Suriname. In die 
periode zijn mijn broer Jan en ik geboren' 
licht Aat toe. ' 
Na de middelbare school in Delft gaat hij aan 
de Brasmus Universiteit te Rotterdam 
Kwantitatieve Bedrijfseconomie (KBE) 
studeren. Als hij eind I 983 deze studie 
voltooit is hij al een jaar of twee parttime 
(60%) werkzaam op een Rotterdams 
accountantskantoor. Aat werkt er nog eens 
zevenjaar fulltime, alvorens hij in mei 1990 
in dienst treedt van BDO CampsObers, een in 
Naaldwijk gevestigd accountantskantoor. 
De inmiddels aangevangen studie voor 
registeraccountant ('na de economische 
scholing bijna een studie apart', vindt Aat) 
wordt in mei 1993 afgesloten met het 
gewenste resultaat: Aat mag sindsdien 
behalve drs. vóór zijn naam nu ook RA 
daaráchter zetten. 

Aat Vreugdenhil: 
waker 

over familietrots 

.. pleidooi .. 

Dubben 
In Aats agenda prijken onder meer de namen 
van een tiental verschillende bedrijven, zoals 
bloemen- en plantenexportbedrijven, een 
reclamebureau, een plantenkwekerij, een 
houthandel en een bouwbedrijf. Tweemaal 
per jaar wordt hij gedurende een periode van 
ca. vijf weken in deze bedrijven gesignaleerd 
om er ondermeer de jaarrekeningen te 
controleren. Maar het kan ook zijn dat hij er 
een incidentele opdracht uitvoert, een 
bijzonder onderzoek instelt, adviseert of zich 
bezighoudt met allerhande op hem afkomen
de problemen op administratief-organisato
risch terrein. 'Heel interessant werk, zeer 
afwisselend, plezierige omgang met heel 
verschillende mensen. Ook vaak intensief en 
vermoeiend werk, dat je niet altijd loslaat en 
waar je thuis over kunt zitten dubben', aldus 
Aat. 

Napluizen 
Als je hem vraagt hoe hij als secretaris in het 
bestuur van de Familiestichting Vreugdenhil 
is beland, antwoordt hij: 'In 
1 ~~0 overlee~ .een oom ~an Vervolg op 
mtJn vade~. BIJ het oprmmen pagina 2 
van het hms kwam onder 
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vervolg van pagina 1 

andere een aantal oude overlijdensadver
tenties boven water. 
Ik ben toen gaan proberen of ik een beetje lijn 
in die gegevens kon aanbrengen en zo 
ontstond een soort stamboompje. 
Via onder meer Maarten Vreugdenhit (K XI j) 
ben ik daarna in contact gekomen met Koos 
Verhuist, die inmiddels begonnen was met het 
verzamelen van gegevens voor ons familie
boek. Deze kennismaking heeft ertoe geleid, 
dat ik de burgerlijke stand van de gemeenten 
De Lier en Maasland ben gaan napluizen, 
waardoor ik heel wat gegevens voor het boek 
van Koos heb kunnen aandragen. 
Inmiddels was de Familiestichting Vreugden
hit opgericht (in maart 1983) en omdat 
Maarten dubbelfuncties in het bestuur 
vervulde en bovendien redacteur was van de 
Vreugdeschakel vroeg hij mij of ik secretaris 
wilde worden. Nou, dat wilde ik wel en sinds 
1984 functioneer ik dan ook als zodanig'. 

Cornelis Vreugdenbil (EX a) uit Deventer 
was onlangs op vakantie in Turkije. 
In Alanya aan de zuidkust, ook wel de 
Turkse Rivièra genoemd, ontdekt hij een 
caravan die dienst doet als hulppostkantoor. 
Tot zijn verbazing ziet hij op de buitenwand 
van de caravan een etiket waarop staat: 
Groenten & bloementransport T. Vreugden
hit-De Lier. Je zult zoiets, 4000 km van huis, 
maar meemaken. Deze ongelooflijke 
ontmoeting moet vereeuwigd worden, denkt 
hij en hij laat zich met caravan en het etiket 
van het bedrijf van zijn naamgenoot Tennis 
(0 XI an) op de foto zetten. Of het precies zo 
is gegaan, weten wij niet; wel dat Cornelis 
VreugdenhiJ ons de bewuste foto toestuurde 
met het verzoek, die af te drukken. 
Wat wij heel graag doen! 

Onze Deventerse naamgenoot deed ons 

2 

Computer 
Na de verschijning van ons familieboek in 
het voorjaar 1985 heeft Aat alle gegevens 
over Vreugdenhillen, die betrekking hebben 
op -in hoofdzaak- geboorten, huwelijk, 
verhuizing en overlijden populair gezegd in 
de computer gestopt. 'Je mag er toch vanuit 
gaan, dat er in de toekomst ooit een herdruk 
zal komen. Ik schat dat één druk op de knop 
dan 60 tot 70 % van de voor verwerking 
noodzakelijke gegevens zal opleveren. Hoe je 
aan de overige 30 tot 40 % moet komen 
wordt steeds problematischer. 
De bereidwilligheid in overheidskringen om 
gegevens te verstrekken wordt minder en 
misschien gaat men er nu ook nog flink geld 
voor vragen. Dat wordt dus een hele klus. 
Binnen het bestuur zal daar menig uurtje 
over nagedacht en gediscussieerd moeten 
worden'. 

Taak 
Hoewel voor dit onderwerp in de Vreugde
schakel herhaaldelijk aandacht is -en wordt
gevraagd, vindt ook Aat dat je niet in ieder 
nummer kunt gaan benadrukken hoe belang
rijk het is, dat wijzigingen in het bestand aan . 
hem worden doorgegeven. 't Zou wat 
zeurderig overkomen hè, zo van: daar heb je 
ze weer', meent Aat. 'Maar anderzijds zou ik 
maar wat graag willen roepen: mensen, 
alsjeblieft, geef nou toch die wijzigingen 
door! Weetje, als het wetsvoorstel erdoor 
komt, waarin bepaald is, dat kinderen niet 
langer automatisch de naam van de vader 
krijgen, zou mijn pleidooi voor het doorge
ven van wijzigingen alleen nog maar 
krachtiger moeten worden. En als jongere 
Vreugdenhillen hun interesse in genealogi
sche zaken dreigen te verliezen, moet ik met 
nog meer kracht de oudere garde op het hart 

tegelijk de suggestie in de Vreugdeschakel 
een rubriek te openen waarin Vreugdenhillen, 
die in het buitenland vertoeven, een groet 
overbrengen: per brief en al dan niet met een 
goed reproduceerbare foto en/of ansichtkaart. 
'De tekst van deze rubriek', aldus Cornelis, 
'zou kunnen luiden: Een Vreugdenhit denkt 
aan de familie. Ik ben ervan overtuigd, dat 
deze familielevenstekentjes het goed zullen 
doen' . 
De redactie heeft geen enkel bezwaar: de 
suggestie wordt dan ook in dank aanvaard. 
Enerzijds daarom het verzoek aan uitzwer
mende Vreugdenhillen hun naamgenoot in 
Deventer niet teleur te stellen; anderzijds 
moeten zij zich wel realiseren, dat een al te 
groot enthousiasme een bescheiden blad als 
het onze vrij snel voor ruimteproblemen stelt. 

Jaap (red.) 

blijven 
drukken, dat 
dan zij zich tot 
taak stellen eventuele wijzigingen voor hun 
nakomelingen door te geven'. 

Trots 
Na enig nadenken zegt Aat desgevraagd, dat 
er na verschijning van het familieboek ruim 
400 mutaties in de computer zijn ingebracht 
en dat alleen al op basis daarvan een herdruk 
ca. 25 pagina's dikker zal worden. 'Al die 
nieuwe gegevens zijn in een aantal registers 
in te delen. Die kunt je uitdraaien als je dat 
wilt', licht hij toe. Het houdt hem dus erg 
bezig. Ondanks zijn drukke werkzaamheden 
gaat er geen week voorbij of in zijn huis in 
De Lier wordt het familieboek weer openge
slagen. Behalve schrijver Koos Verhulst is er 
niemand die het boek zo goed kent als Aat. 
'Een bezit om trots op te zijn. Maar je moet 
het wel bijhouden. Doe je dat niet, dan 
devalueert de waarde heel sterk. Vervelend, 
niet? 
Zoals het ook vervelend is, dat na verzending 
van ieder nummer van de Vreugdeschakel de 
PTT een stuk of tien nummers retourneert 
met de laconieke mededeling: Geadresseer
de spoorloos. En waarom neemt men nou 
niet even de moeite om een adreswijziging 
door te geven? 
Heel wat Vreugdenhillen zijn terecht trots op 
ons familieboek. Laat men zich daarom 
realiseren, dat alleen als iedereen eraan 
meewerkt de inhoud up to date te houden wij 
Vreugdenhillen ook in de toekomst trots op 
dit fraaie boekwerk mogen blijven'. 

Comelis: 
• .caravan met 

etiket. 

Jaap (red.) 



Vreugde Tours: tot de Noordkaap! 

Joop is de naam en dat komt van logehem Pieter Vreugdenkil (C XI 1). Als 
zoon van een tuinder is hij na zeven jaar lagere school zijn maatschappelijke 
carrière begonnen bij zijn vader in de tuin. Maar toen al zat hij vaak bij zijn 
familie van moeders kant, die een transportbedrijf runde. 
Joop is nu achter in de veertig en sedert ruim tien jaar leidt hij een eigen 
touring-carbedrijf annex taxi-onderneming: Vreugde Tours. Adverteren doet 
Joop nooit, reclamefolders heeft hij niet. De klanten komen kennelijk toch 
wel! 
Tijdens mijn gesprek met hem in Maasland sluit Joop telefonisch twee 
contracten af. 'En zo gaat dat de hele dag', aldus Joop. 
Een bijzonder mens. Een Vreugdenhili 

De nieuwe rolstoelbus van Vreugde Tours. Kosten: bijna een half miljoen gulden 

Toen ik tijdens een recente buitenlandse reis 
vanuit mijn Praags hotelletje naar buiten 
keek, zag ik vier bussen op de parkeerplaats 
staan, één Spaanse en drie van Vreugde 
Tours. Dat deed mijn Hollandse en vooral 
mijn Vreugdenbillenhart best goed. Het gaf 
zelfs een vertrouwd gevoel. Niet eerder was 
ik trouwens zo comfortabel en correct 
vervoerd als tijdens deze buitenlandse reis. 
Dat alles maakte mij nieuwsgierig naar ons 
aller naamgenoot. 

Succes 
Joop bleek op zijn dertigste de tuinderij te 
hebben verhuurd aan een amarylliskweker, 
om vervolgens zelf achtjaar lang touringcar
chauffeur te worden. In 1983 nam hij 
vergunningen over van een ex-touringcar
bedrijf elders, om in februari van dat jaar een 
eigen bedrijf te beginnen met een tweede
hands bus en nul komma nul klanten. Maar 
de eerste klant en de rit kwámen er, al duurde 
dat zes weken. 
En toen begon het! Na eenjaar moesten er 
bussen worden bijgehuurd. Na anderhalf jaar 
werd een kleine, 30-persoonsbus aangeschaft. 
Twee jaar na de start van het bedrijf kwam 
broer Bareld -37 jaar oud toen- de gelederen 
versterken. De successtory vermeldt, dat het 
wagenpark inmiddels twintig grote bussen, 
drie kleine 8-persoonsbusjes en twee taxi's 
omvat. Daaronder bevindt zich de enige echte 
Nederlandse particuliere ziekenhuisbus. Deze 
bus rijdt dagelijks uit alle Westlandse 
plaatsen bezoekers van het Delftse ziekenhuis 
voor f 3,50 per persoon retour. Ook behoort 
een in 1993 aangeschafte rolstoelbus tot het 

wagenpark en daarvan maken vooral 
bejaardenoorden en ouderenorganisaties 
gebruik. 

Europa veroverd 
Joop startte in 1983 zijn onderneming vanuit 
zijn houten noodwoning op de (verhuurde) 
tuinderij aan de Korte Kruisweg in Maasdijk. 
Een caravan achter dat huis fungeerde als 
kantoor. De eerste jaren was hij chauffeur op 
zijn eigen bus en het bellen met potentiële 
klanten gebeurde in die tijd noodgedwongen 
tijdens stops en lunchpauzes. Sinds het najaar 
1992 heeft Joop de beschikking over een 
ruim complex, formeel gelegen in Maasland, 
maar onder de rook van 'de dijk', zoals 
Maasdijk nogal eens wordt genoemd. Op dat 
complex een grote werkplaats, ruime 
kantoren en dito kantine en een zee aan 
parkeerruimte voor de 25 voertuigen. 

Joop heeft een paar eenvoudige uitgangspun
ten: 'Verkoop niet wat je zelf niet opeet' 
(uitspraak van zijn overleden vader, de 
tuinder), 'Kom je afspraken na' en 
'Zorg, koste wat het kost, dat je 
klant het naar zijn zin heeft'. 
Zijn 25 vaste en 5 losse personeels
leden hebben eenzelfde instelling. 
Zo kom je er - tot de Noordkaap toe 
zelfs. Want door heel Europa zie je 
ze, de bussen van Vreugde Tours. In 
een periode van tienjaar heeft een 
Vreugdenbil dat werelddeel zakelijk 
veroverd. Hij bleef er een gewone 
jongen bij. 

Maarten (K XI j-oud-red.) 
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Kees onderscheiden 
Hoewel het inmiddels al weer geruime tijd 
geleden is, willen wij toch graag vermelden, 
dat Cornelis (Kees) Vreugdenbil (K XI e) 
uit Lonteren op 29 april van het vorige jaar 
onderscheiden werd. De medaille in zilver 
behorend bij de Orde van Oranje-Nassau 
werd hem overhandigd door burgemeester 
mr. W. Blanken van Ede. (Op de foto 
hieronder, naast haar echtgenoot: mevrouw 
G.N. Vreugdenhil-Plaisier). 
De onderscheiding werd aan Kees (58) 
toegekend niet alleen omdat hij 40 jaar lang 
als melkhandelaar werkzaam is geweest en in 
lokale, provinciale en landelijke besturen van 
zuivelorganisaties zitting had -ondermeer 
plaatselijk als voorzitter-, maar ook om zijn 
verdiensten op kerkelijk terrein. Hij was 
jarenlang ouderling danwel diaken van de 
Gereformeerde Kerk van Lunteren. Het werd 
een feestelijke dag met veel geschenken en 
felicitaties, waaraan wij alsnog gaarne de 
onze toevoegen. 
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Verdiend voor 't voetlicht 

Het verzendklaar maken van de Vreugde
schakel is iedere keer weer een hele klus. 
Gaat u maar na. Vóór de ontvangst van de 
drukker van de 1200 exemplaren tellende 
editie moeten de enveloppen worden 
voorzien van twee stempels en een adres
strookje. Als alle exemplaren in de envelop
pen zijn gestoken -en één keer per jaar komt 
daar ook nog een acceptgirokaart bij- worden 
al deze enveloppen (die al op postcode zijn 
gesorteerd) gebundeld en per bundel voorzien 
van een strook, waarop zijn vermeld: 
postcodenummer(s), omschrijving van 
district, aantal en volgnummer. 
Waarom? 
Omdat de PTI dat zo voorschrijft aan wie in 
aanmerking wil komen voor een flinke 
korting. De circa vijftig bundels worden 
tenslotte op het postkantoor aangeboden met 
nog eens twee ingevulde formulieren. 
Voor u uw lijfblad ontvangt zijn er dus 
-afgezien uiteraard van de redactionele 
activiteiten- al heel wat handelingen en 
inspanningen verricht. 

Vervanging 
Jarenlang heeft een enthousiaste ploeg 
medewerkers uit voomarnelijk Maassluis 
deze verzendingsactiviteiten verricht. Sinds 
enige tijd is deze ploeg vervangen door een 
nieuwe, even enthousiaste groep -inclusief 
twee leden van de oude groep- uit ondermeer 
De Lier, Maasland, Maasdijk en Maassluis. 
Langs deze weg willen wij -mede namens u
de medewerkers van de oude groep hartelijk 
dankzeggen voor de inspanning en opoffering 
van vrije tijd (nuttig besteed overigens) om 
de Vreugdeschakel driemaal per jaar op tijd 
te verzenden. 
De nieuwe medewerkers, die al enkele 
maanden actief zijn, danken wij voor hun 
bereidheid om dit werk op zich te nemen en 
wij wensen hen daarbij veel sterkte, maar ook 
plezier. Misschien mogen wij tenslotte de 
wens uitspreken dat u met des te meer 
interesse en waardering uw eigen familieblad 
zult gaan lezen. 
Hieronder de namen en codes van de 
medewerkers. 

Oud: 
Tiemen Vreugdenbil (N Xj) 
Cornelis (Kees) Vreugdenbil (N X ak) 
Wilhelm G.P. Vreugdenbil (N X an) 
Trijntje Vreugdenbil-Mareus (K XI s) 
Jacobus (Jack) A. Vreugdenbil (K XI bk) 
Jan Vreugdenbil (N X ah) 

Nieuw: 
Marijke Vreugdenbii-Oosterhoff (0 X w) 
Bareld Vreugdenbil (C XI m) 
Joehem S. Vreugdenbil (C X aj) 
Jacob Vreugdenbil (K XI ab) 
Trijntje Vreugdenbil-Mareus (K XI s) 
Jan Vreugdenbil (N X ah) 
Hans Vreugdenbil (C X y) 

Redactie 
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Personalia 

Catharina Vreugdenbil, inmiddels al weer bijna een half jaar getrouwd, gaven wij in onze 
vorige editie andere ouders dan zij in werkelijkheid heeft. Haar vader en moeder zijn 
prof. dr. ir. Co melis B. Vreugdenhit (B X d) en Ada Slag ter, inmiddels woonachtig te Zeist. 
Hadden we destijds Erik Sikkema telefonisch maar één vraag meer gesteld, dan was de vergis
sing misschien voorkomen. Onze excuses! e CDA Tweede-Kamerlid mr. Thomas (Tom) 0. 
Vreugdenbil (K XI n) stelt zich in mei a.s. niet herkiesbaar als volksvertegenwoordiger. Als 
reden geeft hij op dat zijn partij een prominente katholiek als eerste belastingwoordvoerder 
wenst. Naar zijn mening zijn (aldus NRC Handelsblad) de fractie en de partij het niet met zijn 
beleid eens e Naar hetAlgemeen Dagbladberichtte heeft Arjen Vreugdenbil uit Amersfoort 
samen met iemand uit Apeldoorn een bronzen medaille veroverd tijdens de Internationale 
Informatica Olympiade in het Argentijnse Mendoza. Er waren 160 deelnemers uit 48 landen. De 
prestatie -wie weet wil hij er ons iets meer over vertellen- lijkt alsnog een felicitatie waarde 
Het overkomt niet iedereen, dat zijn beeltenis op een kalenderblad prijkt. Eline Vreugdenbil 
(C XI af, 3) uit Rotturn (Gr.), werkzaam bij de Sociaal Economische Voorlichting (SEV) van de 
Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie in Groningen, kan zich daar wél op laten voor
staan. Ze was op voorlichtingsbezoek op een boerderij in Rotturn en ging op de kleurenkiek. Die 
foto werd opgenomen op het blad voor december van de kalender Boerderij 1993-1994e 
'VreugdenhiJ wordt nu in één adem genoemd met geraniumstek', aldus een recente special over 
bloemen van de Westlandse Courant. Een pagina daarin was gewijd aan Handelskwekerij 
Vreugdenhit in Honselersdijk, voortgekomen uit glasopstanden van overgrootvader Adrianus 
(D VIII c) en grootvader Adrianus (D IX e) en overgenomen door vader Leenderf Johannes 
(D X k), die het bedrijf in 1970 radicaal omzette en vergrootte. Sinds 1 januari 1993 is het 
bedrijf overgegaan in handen van Robert Johannes Vreugdenbil (D X k, 6). 'Vier generaties 
en het tuindersbloed stroomt nog in volle vaart', aldus de genoemde krante Nienke Vreugden
bil (K XII s, 1), oudste dochter van ir. Huibrecht VreugdenhiJ (e.i) uit Borculo, veroverde 
(zoals, naar een attente tipgever uit de familiekring ons mededeelde, op 18 september jl. in De 
Telegraafstond te lezen) in Miami in de VS een derde plaats in de finale van The look ofthe 
year: een wereldwijde zoektocht naar fotomodellen, die ieder jaar blijkt te worden gehouden. In 
totaal 71 meisjes uit 41landen deden ditmaal aan de voorwedstrijden mee. Twee Nederlandse 
meisjes, onder wie dus Nienke, kwamen in de finale. We wensen Nienke die, toen we in contact 
met haar probeerden te komen, in Parijs bleek te vertoeven, alsnog geluk met dit succes e 
Mevrouw Adriaantje H. Brouwer-Vreugdenbil (B IX e, 3), Jan de Louterstraat 137, 1063 LA 
Amsterdam, vond op de markt het boek Uit Freekjes leven, geschreven door de op 3 januari 
1930 overleden arts/schrijfster Cornelia (Cor) Vreugdenhit. Wilt u dit in de Vreugdeschakel 
vermelden?', vroeg de vindster, 'dan kan een familielid van de schrijfster het boek van mij 
krijgen'. 

Geboren 
20-01-1993 

26-02-1993 

26-06-1993 

Vreugden h i I kroniek (01-01-1993/3o-os-1993) 

te Naaldwijk, 

te 's Gravenzande, 

te De Lier, 

Wilco, zn van Pieter Jan Vreugdenhit (K XII p) en Maria A. 
vanHazen 
Maria Petronella, dr van Abraham Vreugdenhit (C XI ae, 1) 
en Petronelia H. Prins 
Evan, zn van Manfred Theodor Vreugdenhit (K XI ay,1) en 
Cecillia G. M. Beijer. É 

0 
0> Gehuwd 

21-05-1993 in De Lier, 
~ 
I Jeannette Vreugdenbil (K XI ac,7) met Johannes o; 

27-05-1993 

18-06-1993 

Overleden 
04-01-1993 
20-02-1993 
22-03-1993 
27-03-1993 
27-04-1993 
16-05-1993 
22-06-1993 

in Oss, 

in Klundert, 

te Delft, 
te Driehuis, 
te Den Haag, 
te Den Haag, 
te Naaldwijk, 
te Loosduinen, 
te Haarlem, 

W. P.M. Hogervorst (geb. 22 oktober 1964 te De Lier, zn ,§ 

van Petrus J. J. Hogervorst en Adriana P. M. M. Swarts) ~ 
Johannes Vreugdenbil (0 XI m) met Gijsberta P. Baars g 

:ij (geb. 14 april 1940 te Eist, dr van Adrianus Baars en -
Gijsberta P. Rijnbak) ; 
Cornelia Nelly Vreugdenbil (D XI j, 2) met Hermanus :::. 
van Hal (geb. 17 juli 1961 te Klundert, zn van Martinus van ~ 
Hal en Maaike P. Ploeg). ~ 

Christiaan Arie Vreugdenbil (K X w). 
Wilhelmina Brouwer (0 XI a) 
Jaapje Vreugdenbil (0 VIII k, 5) 
Elisabeth Maria Langendoen (E IX t) 
Frank Koorneef (K X n,7) 
Adriana Rodenburg (0 VIII f,7) 
Jacob Vreugdenbil (0 X c). 

~ 
~ 

~-
c:: 
~ 
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Dank aan allen die hiervoor berichten instuurden. Doet u het ook? De secretaris g> 
-~ 
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