
eugdescha 

Krijn Vreugdenbil 
stierf als held voor het vuurpeloton 

'Vader, twee politiemensen uit Den Helder, 
een marechaussee en een bij het verzet 
betrokken plaatselijke manufacturier 
pleegden in de nacht van 21 op 22 juni 1943 
een overval op het Arbeidsbureau te 
Den Helder. 
De bedoeling was: het kaartsysteem te 
vernietigen, dat de namen bevatte van de 
Helderse mannen, die in aanmerking 
kwamen voor de Arbeitseinsatz in Duitsland. 
Het plan was goed doorgepraat, maar 
desondanks liep de overval uit op een drama, 
dat uiteindelijk vier van de vijf betrokkenen 
het leven heeft gekost. 
Vader slaagde er nog wel in gedurende een 
week of zes na de mislukte overval uit de 
handen van de Duitsers te blijven, maar 

.lu!girwugustus 1943 werd hij opgepakt en 
tenslotte, op 7 januari 1944, gefusilleerd'. 

Pieter (67) -gepensioneerd bedrijfsleider op de 
Rijkswerf in Den Helder- vertelt het verhaal 
over zijn vader. Regelmatig vult Jacobus (69) 
-gepensioneerd chef instrumentenwerkplaats 
KLM- het relaas met bijzonderheden aan. 
Het verhaal begint eigenlijk al in 1910. Vader 
Krijn is dan veertien jaar oud. Een brand 
verwoest de water- en vuurwinkel van zijn 
ouders in Scheveningen, waarbij zijn vader -en 
een paard- om het leven komen en zijn moeder 
blijvend (geestelijk) gehandicapt raakt. 'Vader 
vertelde eigenlijk nooit wat over de familie', 
merkt Piet op. 'Wat we van toen weten, 
hebben we gehoord van vaders enige zuster' .. 

Chef-kok 
Krijn, die je min of meer een wees kunt 
noemen, wordt (beroeps)militair. Als hij 
zestien jaar is komt hij van de opleiding in 

Vijftig jaar geleden -om precies te zijn op 
7 januari 1944- werd de toen 

47-jarige Krijn Vreugdenhil (E IX d) uit 
Den Helder door de Duitse bezetters op 

de Waalsdorpervlakte in Den Haag 
wegens verzetsdaden gefusilleerd. 

Jacobus en Pieter (EX e enf), de twee 
zoons van de -posthuum met het 

Verzetsherinneringskruis 
onderscheiden- oud-militair, droegen 

tijdens een recent gesprek in Haarlem de 
gegevens aan voor dit artikel. 

.. actief saboteur .. 

--ee·~(t!VI~efi~::&\îW:aat is Krijn niet. Zijn 
toekomst lijkt meer in de keuken te liggen. Hij 
volgt de opleiding aan de Koksschool in 
Leiden en komt daarna opnieuw terug in Den 
Helder. Hij bereikt de rang van sergeant, is 
dan chef-kok en heeft zestien hulpkoks onder 
zijn hoede. 'En niemand moest het wagen om 
met vuile voeten in zijn keuken te komen, 
want dan zwaaide er wat', herinneren Koos en 
Piet zich nog. Terwijl vader Krijn toch een 
heel gezellige man was, die veel met zijn kin
deren bezig was. 'Ja, 't was eigenlijk meer een 
grote vriend. Een man uit duizend. Ook een 
typisch voorbeeld van iemand, die zichzelf 
wist te ontwikkelen. Hij las ontzettend veel. 
En een beetje een romanticus: hij kon wonder
wel dichten. Vaak verstuurde hij z'n brieven 
in dichtvorm, geschreven in een fraai hand
schrift'. 

Saboteur 
Krijn Vreugdenbil had nóg een opvallende 
trek: hij kon zich geweldig boos maken over 
onrecht. Na mei 1940 vindt de dan oud
militair emplooi op de boerderij van een neef 
in Den Helder. Ook gaat hij voor f 10,- per 
week koken voor dienstdoende poliüe
agenten. 'In 1941 heb ik een tijd met een 
longontsteking op bed gelegen. Vaak kwam 
toen. de ~uis~rts op bezoek. Vervolg op 
Het IS met Uitgesloten, dat de pagina 2 
gesprekken tussen m'n vader 
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VAN HET BESTUUR 

-~ . 

' Het best~ ut is weer erg dankbaar voor . 
de vele finánèiêle steun, d.i~ eèn . 

.·. voortzetting van de huidige activiteiten 
mogelijk maakt ·. 
Uiteraard wordt ook voór het jaar 1994 
weer heel graag 'op uw medèleven en 
uw onmisbare steun· gerekend. 

De penningmeé11ter 
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Krijn Vreugdenbil 
•. links op onderstaande foto .. 

en de dokter ertoe hebben geleid, dat vader in 
het verzet is gegaan. NSB-ers kon hij niet 
luchten of zien. Bang was hij totaal niet, 
integendeel, mijn schoonvader heeft toen wel 
eens voorspeld, dat hij nog eens voor het 
vuurpeloton zou komen. 
Hoe het zij, hij werd, watje zou kunnen 
noemen, een actief saboteur. En hij slaagde er 
ook in een aantal politie-agenten ervan te 
overtuigen, dat ze in het verzet moesten gaan. 
Hij was toen een jaar of 45 en zijn handlangers 
tussen de 25 en de 30 
jaar. Er werden tal van 
plannen beraamd -ook 
bij ons thuis- en 
uitgevoerd. Vader was 
altijd op sjouw. 
Achteraf zeg je, dat 
hij eigenlijk speelde 
met z'n leven', aldus 
Piet. 

Overval 
En dan komt die nacht 
van 21 op 22 juni 
1943. In blauwe overalls en gemaskerd gaan 
ze met hun vijven om half twee 's nachts op 
pad, richting Arbeidsbureau. Binnen houden 
twee agenten de wacht. Een van hen is 
gewapend en van de 'verkeerde' kant. Eén van 
de overvallers blijft buiten op de uitkijk staan, 
de andere vier stormen naar binnen. Maar, 
gealarmeerd door het lawaai, weet de gewa
pende politie-agent in het gebouw zijn pistool 
te gebruiken. Een van de overvallers wordt 
dodelijk getroffen. De anderen realiseren zich, 
dat de overval is mislukt. Tot overmaat van 
ramp blijkt een van hen tijdens de worsteling 
met de wacht ook nog zijn pistool verloren te 
hebben. Ze vluchten het gebouw uit. Krijn 
duikt onder. De politieman, die z' n wapen 
verloren heeft, wordt evenwel gearresteerd, 
weet te ontvluchten, maar wordt toch weer 
gepakt. Kennelijk krijgen de Duitsers tijdens 
verhoren niets uit hem over zijn makkers. Er 
gebeurt verder niets. Krijn komt weer thuis. 

Executie 
Begin augustus 1943 ('Op dezelfde dag, 
waarop ik op transport naar Duitsland werd 
gesteld voor de Arbeidsdienst', aldus Koos, 
die toen 17 jaar oud was) komt de SD met een 
groep van zestig gewapende manschappen 
naar Den Helder. In totaal worden 25 mensen 

opgepakt, onder wie Krijn Vreugdenhil, de 
andere bij de overval betrokkenen, de neef op 
wiens boerderij Krijn werkte, en al zijn 
familieleden. Later worden alle arrestanten 
weer vrijgelaten, behalve de overvallers. Ze 
verblijven o.a. in de gevangenis Wetering
schans in Amsterdam, in Vught, en tenslotte in 
het 'Oranjehotel' in Scheveningen. 
Op 6 januari 1944 vindt in Den Haag een 
proces plaats. Krijn Vreugdenhit en drie 
anderen worden ter dood veroordeeld. De 

volgende morgen 
volgt de executie op 
de Waalsdorpervlak
te. Vlak voor de vol
trekking mag één van 
de veroordeelden 
uittreden: zijn straf 
blijkt te zijn omgezet 
in dwangarbeid. Hij 
ziet hoe zijn makkers, 
onder wie Krijn, wor
den doodgeschoten. 

Held 
Na de oorlog is het lichaam van Krijn 
Vreugdenhit opgegraven ('Aan de hand van 
een lap van zijn pak en een gebitsbeschrijving 
hebben we hem kunnen identificeren, hoewel 
we hem niet meer hebben gezien', licht Koos 
toe) en uiteindelijke begraven op het erekerk
hof in Den Helder. Piet merkt op: 'Helaas 
hebben we nooit een afscheidsteken van hem 
gekregen. Toen hij in Amsterdam in de ge
vangenis zat, vroeg hij ooit om een bijbel, die 
we naderhand teruggekregen hebben. Koos 
heeft blaadje voor blaadje van die bijbel na
geslagen, om te zien of vader daar ergens ten 
afscheid iets had opgeschreven. Hij vond 
niets. 
In het najaar van 1976 kregen we een brief 
onder ogen van één van vaders (ca. 14.000) 
vroegere medegevangenen in Vught. Daarin 
stond onder meer vermeld, dat vader tijdens de 
verhoren van de SD zwaar mishandeld is. Zo 
waren er verschillende tanden uit zijn mond 
geslagen. Kennelijk heeft vader niets losge
laten en daarotn mocht hij -aldus de brief
schrijver- waarschijnlijk geen afscheidsbrief 
schrijven. Het deed ons erg goed, die brief van 
deze medegevangene te kunnen lezen. 
De brief eindigde als volgt: 'Voor zover ik dit 
kan beoordelen is Krijn VreugdenhiJ als een 
held gestorven voor het vuurpeloton'. 

Jaap (red.) 

Door storting of overmaking van het bedrag naar de Familiestichting Vreugdenhil, 
o.v.v. het desbetreffende artikel, zijn verkrijgbaar: 

afschrift Stichtingsakte Familiestichting Vreugdenhil 
boek 'Het Westlandse geslacht Vreugdenhil, bijkans vier eeuwen 
genealogie', door J. Verhulst (475 pagina's) 
reproduktie familiewapen, ware grootte, met toelichting 
borduurpatroon familiewapen, A3 formaat, met toelichting 
herinneringsbord Vreugdenhillendag 06-10-90 (Delfts blauw) 
Vreugdenhillen(strop)das met familiewapen (in blauw en grijs) 
Vreugdenhillenmok (wit met blauwe opdruk) 

f 7,50 

175,00 
f 25,00 
f 3,00 
f37,50 
f19,50 
f10,00 

Het artikel wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak (buiten kantooruren) 
kunt u deze artikelen echter ook afhalen bij onze secretaris Aat Vreugdenhil. 



Vakwerk voor een fraaie vorm 

'Als de PTT de envelop met de uitgetypte tekst voor een editie van de Vreugdeschakel bij ons 
bezorgt, belandt die op mijn bureau', zegt Louise (Loes) F. van Dalen-Vreugdenhit (K X e,3). 
Ze voegt eraan toe altijd erg benieuwd te zijn naar de inhoud. Ze verdiept er zich dan ook zo 
snel mogelijk in, de rode pen in de hand. 
'Het is doorgaans woekeren met de ruimte, dus je kijkt hoe je de tekst het best tot zijn recht kunt 
laten komen. Lange passages worden zo nodig van extra tussenkoppen voorzien. 
Om de leesbaarheid te verhogen worden lange zinnen ingekort; lange koppen ook, omdat 
daarvoor geen ruimte is. Vervolgens geef je volgens de gebruikelijke coderingen de zetaanwij
zingen: vet, cursief, 2-kolom, kader etc. En je houdt rekening met de wensen, die de redactie in 
een begeleidende brief heeft omschreven'. 

Electronisch 
Een typiste tikt de aldus bewerkte tekst over 
op een tekstverwerker. Verduidelijkt Loes: 
'Dat doen we om uiteindelijk alles te kunnen 
zetten. We beschikken over snelle PC's met 
zet- en opmaakprogramma's. Als er kopij 
wordt verwerkt voor de Vreugdeschakel 
-cliënt no. 71- weet zo'n machine de vereiste 
kolombreedte, de soort letter en de bijbe
horende corps grootte. Per onderdeel wel te 
verstaan: voor de mededelingen 'Van het 
bestuur' bijvoorbeeld kiezen we een steviger 
lettersoort, omdat die -ter onderscheiding van 
de andere artikelen- op een groen raster 
verschijnen. Als alles is ingevoerd heb je 
binnen pakweg vijf minuten de volledige tekst 
van de Vreugdeschakel gezet, geprint en wel 
in je handen'. 

UitdraaL 
Maar we zijn er nog lang niet. De volgende 
fase: Loes zit met stroken tekst voor zich, 
schaar in de hand, plakstift op haar bureau. 
Passen en meten, knippen en plakken dus. 
'Ook daarbij volg je zo mogelijk de eventuele 
aanwijzingen van de redactie. Verder heb je 
intussen zelf de nodige ideetjes en dan is er 
ook nog de factor ervaring', licht Loes toe. 
'Op die manier ontstaat een dummy, een 
ontwerp lay-out, als basis voor de opmakers. 
Weliswaar zouden die dit werk rechtstreeks op 
hun computerscherm kunnen uitvoeren, maar 
voor de Vreugdeschakel kiezen we voor deze 
manier'. 
Staat het ontwerp op het scherm, dan wordt de 
eerste uitdraai gemaakt. 'Dan zie je', gaat 
Loes verder, 'dat bijvoorbeeld foto 3 nog wat 
groter kan of kleiner moet, dat sommige delen 
van de tekst smaller of breder leuker uitko
men, dat er ruimte ontstaat voor een extra 

illustratie. En dan is het 
handig, dat die computers 
ook een speciaal program
ma hebben, waarmee 
tekeningen kunnen 
worden gemaakt of 
opgeroepen. 
Aan de hand van de eerste 
uitdraai, die direct wordt 
gecorrigeerd, wordt dus 
duidelijk, welke verdere 
tekst- en lay-outwijzigin
gen nodig zijn'. 

Film 
Als de veranderingen zijn 
verwerkt komt de tweede 
uitdraai uit de printer. 
Opnieuw loopt de-correctric·e-de·rekst door: er 
blijken nu enkele afkortingen niet correct te 
zijn, een naam nog niet cursief gezet, een 
spatie te veel of te weinig voor te komen, een 
hoofdletter te ontbreken e.d. Er komt dus nog 
een derde uitdraai en soms ook nog een vierde. 
De laatste is er een op zwaar glanzend papier 
en is kleurgescheiden; wat straks zwart en 
groen moet worden staat op aparte vellen: 
samen dus acht bladen. Heel precies staan 
daarop bovendien de (genummerde) foto's en 
de uitsneden daarvan aangegeven. Loes: 'Die 
acht bladen gaan samen met de originele 
foto's en de bijbehorende instructies naar de 
drukker. Die scant de foto's, monteert de zaak, 
maakt films en een drukproef. Pas als ik het 
geheel heb goedgekeurd kan het drukproces 
van start gaan. Dat proces op zichzelf kost niet 
veel tijd. 
De volledige oplage gaat in dozen, die door 
een van onze mensen naar De Lier worden 

zie verder pagina 4 

Ze schrijven publieksvoorlichting over gemeentelijk beleid in de vorm van krantenartike
len, folders en brochures; redigeren mededelingen- en personeelsadvertenties, zetten die, 
maken ze op en plaatsen ze in de aangewezen media; ze adviseren in mediakeuze en ze 
doen nog veel meer. Ze zorgen er ook voor, dat de kopij, die door de redactie van de 
Vreugdeschakel is samengesteld, driemaal per jaar op een aantrekkelijke wijze onder uw 
ogen komt. Met 'ze' bedoelen we L(oes)+J(an) van Dalen, Bureau voor publiciteit en 
voorlichting te Hillegom. Sinds 1980 -met inmiddels negen medewerkers- nemen ze hun 
eigen plaats in in de wereld van voorlichting en PR. Het aantal opdrachtgevers (vooral 
gemeenten) ligt ruim boven de honderd. Een bedrijf, waarin een verhaal zit. Dat houdt u 
van ons nog te goed. 
In dit artikel bepalen we ons tot de relatie tussen Bureau Van Dalen en onzefamilie
stichting bij de uitgave van de Vreugdeschakel. 

VAN HET BESTUUR 

Janny van der Ven-Vreugdenhil 
i '16-04-1932 - 26-02-1994 ' 

" Jacoba Janny Vfin der Ven-Vre.ugdenhil 
;; (KX e,2) trad op 30 oktober 1.986 toe tot 
' Het bestuur van on~e familièstichting. 

..• Ze vond heterg leuk werk, dacht mee en 1 
· iorgde voor de, tot dan toe _in het •.•..... · . 
bestuur node gemiste, vrouwelijk~. 
lflbren'g. · 
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.. de opmaak aan de slag .. 

afgezien van die van de drukkerij. 
En nog een opmerking: de 
Vreugdeschakel neemt een 
unieke plaats in tussen de 
pub1ikaties, die Bureau Van 
Dalen verzorgt. Ons blad is de 
enige uitgave waarvan de tekst 
niet door het bureau geschreven 
is. 'Maar', haast Loes zich op te 
merken, 'daarom niet een minder 

gebracht, nadat ik daarover telefonisch een 
afspraak heb gemaakt met de mensen daar'. 

Voor de cijferfanaten onder ons: een door
snee-editie van de Vreugdeschakel vraagt van 
Bureau van Dalen 16 tot 24 manuren, nog 

geliefd object, integendeel. Als je je ergens zó 
bij betrokken voelt, dan wil je toch wel, dat de 
lezers iets in handen krijgen, wat er naar 
inhoud en vorm aantrekkelijk uitziet. Ja toch?' 

Jaap (red.) 

Sporen verdiend 
Nu Teun Vreugdenhit tot de redactie is toegetreden, stopt zijn naamgenoot Tiemen met zijn 
redactionele activiteiten. Tiemen staat in onze (Vreugdenhillen)kring bekend als iemand van het 
eerste uur. 't Zal daarom vreemd zijn als hij er niet meer bij is. Maar als je, aan het eind van dit 
jaar, 80 hoopt te worden, heb je je sporen ruimschoots verdiend. Op de laatst gehouden redactie
vergadering was er dan ook veellof en ter herinnering een CD-aankoopbon voor Tiemen. 
Overigens, Tiemen blijft wel een tipgever van (grote) klasse. Bovendien staat er nog een flinke 
bijdrage van zijn hand tot het volgende nummer (oktober) over. 

Jaap (red.) 

Vreugden h i I kroniek (01-07-1993/31-12·1993) 

Geboren 
13-08-1993 te Delft, Samantha, dochter van Robert Johannes Vreugdenhit (D X k,6) en Wilhelmina L. Keynemans 
29-08-1993 te Zeven hoven, Sanne, dochter van Huibrecht Cornelis VreugdenhiJ (K XI aa, 1) en Yvonne J. van den 

Brande 
13-10-1993 te Honselersdijk, Riek Arie, zoon van Arie Vreugdenhit (K XI aa,3) en Klazina Noordam 
20-10-1993 te Delft, Joehem Pieter, zoon van Frans Dirk Vreugdenhit (D XI b, 1) en Helene H. van der Wel 
01-11-1993 te Delft, Bas, zoon van Hendrik Vreugdenhit (D X k,4) en Marina G. Kemmers 
18-11-1993 te Maasland, Renate Monique, dochter van Arnold Vreugdenhit (C XI o,2) en Margaretha Koelewijn. 

Gehuwd 
03-09-1993 in Driebergen, Catharins Vreugdenhil (B X d, 1) met Erik Sikkema (geboren 11 maart 1969 te Alkmaar, 

zoon van Pieter Sikkema en A/ie Dijkstra) 
01-10-1993 in Klundert, Jan Willem Adrianus Vreugdenhil (D XI j,3) met Kirsten Nijhoff (geboren 30 juli 1961 te 

Heerlen, dochter van Johan G. Nijhoff en Magna L. Laursen) 
12-10·1993 in Hoofddorp, Linda Miranda Vreugdenhil (0 XI g,1) met Jan-Willem Rip (geboren 13 maart 1968 te 

Haarlemmermeer, zoon van Willem Rip en Appolonia Blonk). 

Overleden 
09-07-1993 te Amsterdam, Wilhelm Raaman (D IX k,4) 
09-07-1993 te Berkel en Rodenrijs, Maartje Vreugdenhil (K X p,6) 
26-07-1993 te Groningen, Paul Robert van Os (N X aa,10) 
26-08-1993 te Voorburg, Nicelaas Vreugdenhil (0 IX k) 
30·08·1993 te Maasmechelen (België), Jansje Vreugdenhil (B IX e,1) 
14-09-1993 te Delft, Dirk Vreugdenhil (C X g) 
18-09-1993 te Delft, Arie Cornelis Vreugdenhil (J X b) 
21-09·1993 te Monnickendam, Pleuntje Arendje Vreugdenhil (C IX y,3) 
02-10-1993 te Den Haag, Cernelia Vreugdenhil (E VIII g,4) 
02-10-1993 te Oudenbosch, Jacob Vreugdenhil (D XI an) 
13-10-1993 te Maasdijk, Cornelis Vreugdenhil (J XI c) 
20-10-1993 te 's-Gravenzande, Pi eter Lagraauw (C IX j,2) 
01-11-1993 te 's-Gravenzande, Klaasje Vreugdenhil (D VIII j,2) 
06-11-1993 te Rotterdam, Dirkje van der Ros (K Xe) 
11-11 -1993 te Sliedrecht, Hester Dirika Vreugdenhil (K X f, 1) 
15-11-1993 te Maasland, Maarten van Buuren (K IX a,9) 
16-11-1993 te De Lier, lrene Juliana van de Wetering (D XI e ). 

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

e Hij komt uit Rotterdam, zij uit Utrecht. Op 
2 maart jl. trouwden ze. Het huwelijk werd 
ingezegend in het kerkje op Schokland, waar 
ook het bruiloftsfeest plaatsvond. Samen 
wonen ze nu in Rotterdam; Jeroen Vreugden
hiJ (K XI ak, 3) en zijn Sita van Asperen. 
Alsnog onze gelukwensen e 'Vanavond 
slopen ze het dak van het huis', meldde Marie 
van Buuren (K IX a, 9) uit Maasland op 21 
maart jl. Dat betekende dat, wat aangekondigd 
werd in Vreugdeschakel nr. 26 van oktober jl., 
werkelijkheid werd: een pand, waar zeker vier 
generaties Vreugdenbillen onderdak vonden
Oostgaag 6 in Maasland- ging tegen de vlakte. 
e Vorige maand kwam een eind aan de hechte 
samenwerking in de Tweede Kamer tussen 
Tom (K XI n) Vreugdenbil (CDA) en Willem 
Vermeend (PvdA): volgens hetAlgemeen 
Dagblad ook wel 'Knabbel en Babbel' 
genoemd. 'Eigenlijk zijn Vreugdenbil en 
Vermeend, ook de V-2 genoemd, meer 
staatssecretaris van belastingen dan staatsse
cretaris Van Amelsfoort', aldus het ochtend
blad kort voor de verkiezingen e Langeslag 
(Zwolle) heeft weer een Vreugdenbil als 
predikant. Van 1939 tot 1946 was wijlen 
Willem VreugdenhiJ (N X f) daar gerefor
meerd predikant -een periode vóór de vrijma
king- en onlangs werd Robert Jan Vreugden
bil (K XI af, 9) in Langeslag als predikant 
(gereformeerd vrijgemaakt) bevestigd. In 
beide gevallen was Langeslag de eerste 
gemeente e André van der Ree, echtgenoot 
van Annewies VreugdenhiJ 
(K XI k, 1) uit Dordrecht, exposeerde met de 
overige vier deelnemers in de fotogroep Neon 
en Rabarber een week of zes in het Provincie
hui's in Den Haag. De groep werd in 1990 
opgericht en exposeert sinds 1991 regelmatig. 
De tentoonstelling werd op 31 maart jl. 
geopend door Guido Halleen, hoofd bureau 
Cultuur van de provincie Zuid-Holland 
e Overigens is er nog een fotograaf in onze 
familie, die wel eens exposeert. Volgens een 
weekendeditie van De Telegraafvan eind ~ 
augustus 1993 exposeerde Dirk VreugdenhiJ ~ 

vorig najaar bij Fotowand Van Puffelen in Den :;: 
Haag onder de titel Lok nkdon Peol!!e. ( A

1
ls Ddirk ,_~---

contact met ons zoe t unnen WiJ u vo gen e _ 
keer het codenummer doorgeven, dat bij zijn ~ 
naam past en eventueel ook nadere bijzonder- ai 
heden) • bakt bakker Jan ~ 

· ·· zijn witte bolletjes zo lekker, dat ::: 
de tweede maal-aldus de Westland- ~ 
van 2 maartjl.- de Westlandtrofee 

•."!•·•\•".'!<:''"'"''" vier jaar doen Westlandse 
aan de wedstrijd, waarbij deze 

worden gewonnen e Tenslotte een 
gelukwens, alsnog, voor mevrouw 

Kemmers-Vreugdenhil (C VIII k, 2), 
de oudste inwoners van De Lier -zie ook 
Vreugdeschakel nr. 22 vanjuni '92- die op 10 
februari jl. haar 102e verjaardag vierde. Alle 
aanleiding voor een felicitatiebezóek van de 
burgemeester en veel publiciteit in de West
landse huis-aan-huisbladen. En terecht! 

§ 

"' "' @ 

di 
~~ 

8 
~ 
~ 
--J 
a; 
~ 
=> 

~ 
a. 
c 
"' "' c 

-~ 

"' ê 
g 


