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Uitstekende 
penningmeester 
Als men vroeger aan Jacob (Jaap) Pieter 
Christiaan Vreugdenhil, de oudste uit een 
Rotterdams gezin van elf -eigenlijk twaalf, 
want er kwam ook nog een pleegzoon bij
vroeg, wat hij wilde worden, antwoordde 
hij steevast: 'Etaleur'. 
Als de nu 42-jarige financieel directeur 
van Paardekooper Verpakkingen BV in 
het 4.000 m2 omvattende bedrijfsmagazijn 
aan de Stadionweg in Rotterdam rond
loopt en in bepaalde gedeelten van de ook 
enorme showroom stilstaat, zou hij zich 
nog en wát graag door zijn artistieke 
gevoelens laten (ver)leiden: iets aparts 
willen etaleren met behulp van de talrijke 
attributen die links en rechts uitgestald 
liggen. 
Maar hij doet het niet. Hij klimt de 
ijzeren wenteltrap weer op, loopt door een 
lange gang en komt in zijn kamer met de 
beeldschermen en de bureaus met de 
staten, papieren, documenten, en de 
getallen en de cijfers .. 

De graag knutselende knaap volgt een 
opleiding aan de lagere detailhandelsschool, 
eerst twee jaar in Rotterdam, daarna twee jaar 
in Vlaardingen. Een verdere scholing volgt op 
de Vlaardingse Middelbare Detailhandels
school. De afsluiting hield een jaar praktijk in, 
in Jaaps geval bij een bedrijf in huishoudelijke 
artikelen en speelgoed. En na dat jaar trad hij 
bij datzelfde bedrijf in dienst, op de afdeling 
boekhouding. é 
Beroep 
'Dat bedrijf in Vlaardingen heette Willemstein 
b.v. 't Was er hard werken, in de winkel en op 
de boekhouding', herinnert Jaap zich. 'Etale
ren is erg leuk, maar ik had toch maar voor een 
boekhoudbaan gekozen e11 om in die richting 
iets te bereiken, moest er flink gestudeerd 

In-eerdere uitgaven-hebben wij 
achtereenvolgens aan u voorgesteld de 

voorzitter, de bibliothecaris en de 
secretaris van onze familiestichting. 

Deze keer is de beurt aan de 
penningmeester 

Jacob (Jaap) P.Ch. VreugdenhiJ 
(K XII aa), die deze functie al meer dan 

vijf jaar vervult. 

worden, moesten er examens worden afgelegd 
en diploma's (zoals SPD) worden verkregen. 
En natuurlijk moest ik me ook bekwamen in 
het werken met computers. Wat zou je als 
boekhoudkracht zonder computer vandaag de 
dag nog kunnen bewerkstelligen? Ook moetje 
wel eens van baan veranderen en dat deed ik 
ook: ik stapte van Willemstein over naar de 
boekhouding van een grote woningstichting. 
Maar binnen een jaar meldde mijn oom Arie 
mij telefonisch, dat ze bij 
Vreugdenhit Papier BV zaten Vervolg op 
te springen om een financiële pagina 2 
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Op 11 maart 1983 vond de oprichtingsvergadering plaats van het bestuur van onze familie
stichting. Goed een maand later -op 15 april van dat jaar- zijn de statuten verleden. 

Dat betekent dat de Familiestichting Vreugdenhil in het najaar van 1995 120 j(lar bestaat.' 
Bovendien is de 2e reünie in 's-Gravenzande al vier jaar geleden. Een dubbele reden voor 

het bestuur om te besluiten op een nog nader te bepalen datum in ' . 

september of oktober 1995 
weer een reünie te organiseren. Wij houden u uiteraard op de hoogte. 
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Gaarne zenden aan de redactie. 

Advertenties: 

Voor Vreugdenhillen en niet-Vreugden
hillen is er gelegenheid in de Vreugde
schak~l te. adverteren. Voor nadere inlich
tingen kunt u zich wenden tot: 
J. Verhuist, 
Van Vredenburchweg 617, 
2284 TG Rijswijk, 
tel.: 070-3960629. 

Postbank nr. 53.11.808 

t.n.v. Familiestichting VreugdenhiJ 

Wilt u de Familiestichting VreugdenhiJ 
moreel eri financieel steunen, dan wordt 
dat zeer op prijs gesteld. De minimale 
donatie bedraagt f 25,- per jaar. Giften 
klein of groot zijn uiteraard welkom. 
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Onze penningmeester (vervolg) 

man. Hij deed een emstig beroep op mij. Nou 
ja, na een poosje besluit je 'ja' te zeggen. Na 
verloop van enige tijd werd ik bij Vreugdenhil 
Papier BV benoemd tot directeur'. (Het artikel 
over VreugdenhiJ Papier staat in Vreugdescha
ke123, oktober 1992.) é 
Fusie 
Eind jaren tachtig blijkt het bedrijf toch een 
stuk minder goed te draaien. Een extern bureau 
stelt een onderzoek in, waarin ondermeer 
wordt gewezen op de weinig commerciële 
daadkracht van VreugdenhiJ Papier BV. 
Jaap hierover: 'Vaders willen dat hun zoons 
hen opvolgen in een familiebedrijf. Maar als 
blijkt dat Pa een geweldige commerciële motor 
is en dat geen van zijn zoons over kwaliteiten 
in dit opzicht beschikt, dan kunnen er bedrijfs
problemen ontstaan. Voor mij brak er een 
hectische periode aan. Op alle mogelijke 
manieren ben ik gaan proberen die problemen 
op te lossen. Maar we waren intussen in 
serieus gesprek geraakt met Paardekooper 
Verpakkingen BV. Wij waren qua omzet wat 
groter, zij konden bogen op een betere 
rentabiliteit. De onderhandelingen met 
Paardekooper hebben uiteindelijk geleid tot 
een fusie met ingang van 1 januari van dit jaar. 
Helaas ging dat ook gepaard met gedwongen 
ontslagen, overigens gelijkelijk verdeeld over 
beide bedrijven. En de naam VreugdenhiJ ging 
van de gevel af. Dat doet veel pijn .. ' é 
Positief 
Jaap werd financieel directeur bij Paardekoo
per Verpakkingen BV. In het begin was het 
natuurlijk wennen aan elkaar. 'Je zit aanvanke
lijk in een situatie van laat ik het maar noemen 
brandjes blussen. Maar we beginnen nu aan 
elkaar gewend te raken', vervolgt Jaap. 
'Bovendien zijn we beide positief ten aanzien 
van de te verwachten resultaten. Voor het 
voort-bestaan van ons bedrijf hebben we een 
goede partner gevonden, met een flinke ~. 
commerciële uitstraling. ~ 

Leuk 
Jaren geleden belde de toenmalige voorzitter 
van onze familiestichting Maarten Vreugden
hit (K XI j) Jaap -die inmiddels 22 jaar 
getrouwd is er? vier kinderen heeft- om hem te 
zeggen, dat er in het bestuur behoefte bestond 
aan een goede penningmeester (tot dan 
vervulde Maarten ook deze functie). Of Jaap 
eens met hem wilde praten. 
Praten wilde Jaap natuurlijk altijd. 'Ik was in 
de eerste plaats geïnteresseerd in het fenomeen 
familiestichting. En dat penningmeesterschap 
leek me een leuke manier om een deel van m'n 
vrije tijd nuttig te besteden. Bovendien gaf die 
bestuursfunctie perspectief op sociale contac
ten. Kortom, ik vond het leuk om via een 
bestuursfunctie iets voor de familie .~ 
VreugdenhiJ te doen'. ~ 
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Noormannen 
Maar Jaap had nog een andere overweging. 
'Mijn grootvader en zijn broer Chris (K X p en 
K X r) zijn vóór de oorlog bezig geweest met 
het opzetten van een familiestamboom. En ze 
waren daar verrassend ver mee gekomen. Het 
gerucht gaat, dat ze al in hetjaar 1200 waren 
aanbeland en dat ze hadden vastgesteld, dat de 
Vreugdenbillen oorspronkelijk uit Denemarken 
komen. Jazeker, we zouden afstammen van de 
Noormannen. De bewijsstukken zouden door 
een emigrerend familielid meegenomen zijn. 
Ze zijn spoorloos verdwenen. 
Je zit dichter bij het vuur, dacht ik, toen ik 
destijds het verzoek om toe te treden tot het 
bestuur aan het overwegen was. En je hebt dan 
moeiteloos contact met Koos Verhuist. Want je 
weet maar nooit..' é 
Wens 
'Financieel gezien gaat het de familiestichting 
heel goed', vindt penningmeester Jaap. Het 
bestuur noemt hij een gezellige club en hij 
hoopt, dat hij zich nog een hele tijd verdienste-

lijk kan maken voor de Vreugdenhillen. Eén 
ding wil hij nog kwijt: 'De Vreugdeschakel, de 
grootste financiële post, wordt in een oplage 
van 1200 exemplaren verspreid. 
De familiestichting heeft een kleine 400 
donateurs, die gezamenlijk zorgen voor de 
onmisbare financiële basis. Maar onder die 
donateurs zijn er natuurlijk toch wel wat 
Vreugdenhillen, die van een klein pensioentje, 
soms alleen van een AOW-uitkering moeten 
rondkomen. 
Ik zou het prachtig vinden, als we tegen die 
mensen zouden kunnen zeggen, dat ze hun 
jaarlijkse bijdrage niet langer behoeven over te 
maken, maar dat ze niettemin de Vreugde
schakel toegestuurd blijven krijgen. 
Maar dat kan natuurlijk alleen als anderen, die 
een veel grote inkomen hebben, bereid zijn 
meer dan f 25,- per jaar te betalen. Alleen: 
hoe zou men op zo'n voorstel reageren. En als 
dat positief zou zijn, welk systeem zou je dan 
moeten opzetten? Misschien zal het voorlopig 
een vrome wens blijven. Maar wie weet vind 
ik -of iemand anders- er wel iets op'. 

Jaap (red.) 

~SOllq~. 
~~ · ~ 
~ metstip , ~ 

e Gelezen in de Westlandsche Courant van eind juni: Geoffrey M. Vreugdenbil uit Naaldwijk 
(D XI h,1) wint tijdens motoçcro~~wedstrijden op de Maasylaktede tace in de 80cc B-klasse. De 
bijna 14-jarige rijder -het ging om junioren~ heeft i!Ulliddels misschien nog meer overwinningen 
geboekt. Alsnog proficiat (en alvast gefeliciteerd met je vetjaardag op de 30ste van deze maand!) 
e In Was senaar geen naamgenootmeer in de gemeenteraad. Als w§ een deze zomer in de 
Haagsche Courant gepubliceerd interview met hem goed begrepep' hebben, had het afscheid van 
Pieter (Piet) Vreugdenhil, ing. (0 XI n) van de Wassenaarse raàd niets met de verkiezingen te 
maken, maar alles met zijn werk en de verhuizing van heme,,n Zijn gezin naar Bennekom. Piet (52) 
-aldus het eerdergenoemde dagblad- is difç~teur van de;_ ,et:otestant-Christelijke Stichting voor 
Maatschappelijk Werk en Gezinszorg in Ede. Daarvoor was hij directeur van de Zendingsgemeen
schap Interserve Nederland, in welke hoedanigheid hij o.a. Nepal, India, Pakistan en Mozambique 
bezocht. Hij begon zijn carrière na een opleiding weg- en waterbouwkunde als ambtenaar bij 
Rijkswaterstaat. Ruim acht jaar was hij lid van de gemeenteraad van Wassenaar, de laatste jaren 
als plaatsvervangend fractievoorzitter van het CDA. Het lukte hem tijdens zijn raadswerk o.a. om 
het godsdienstonderwijs voor de openbare school in Wassenaar te behouden. Ruim 16 jaar was hij 
ook ouderling (N.H.). Het kranteverslag eindigde met de opmerking, dat vanuit Ede al gepolst was 
naar Piets politieke ambities. Overigens zijn er natuurlijk meer Vreugdenbillen lid van de gemeen
teraad. In Haarlem en Hoek van Holland o.a.? Als het onjuist is horen we het wel. En wat let 
andere Vreugdenhillen, die lid van een gemeenteraad zijn, dit aan ons door te geven? Wij beloven 
er dan in deze rubriek melding van te maken e 'Onder de merknaam Prominent brengt Joop 
Vreugdenbil uit 's-Gravenzande tomaten in trosjes naar de veiling', berichtte de Westlandsche 
Courant onlangs. Het nieuwe produkt van Joop (C XI ab of C XI ae of toch een andere code?) is 
meteen bij de consument in de smaak gevallen. Joops voorbeeld zou (is al?) door collega's 
nagevolgd kunnen worden. Inventieve Joop blijft volgens de genoemde krant evenwel optimis
tisch. 'De handel waardeert het nieuwe produkt en de markt kan zich nog flink uitbreiden' e 
Vreugdenbillen zijn verspreid over de gehele aardbol. Wist u dat er ook een op de Filipijnen 
woont? En dat u eventueel bij hem kunt gaan logeren? (Niet voor niets natuurlijk!) We doelen op 
de tot Amerikaan genaturaliseerde Gerrit (Jerry) Vreugdenbil (K XI 1). Hij is mede-eigenaar 
van Big Apple Beach Resort, een vakantie-appartementencomplex op Sabang Beach in Puerto 
Galera. Dus als u in de buurt komt, weet u waar u terecht kunt .. 



Eindredacteur van de Vreugdeschakel: 
pr-man in hart en nieren 

Het schrijven zit 'm in het bloed. Maar hij heeft het niet van een vreemde. Wijlen zijn 
vader, ds. C.A. Vreugdenhil (K X d), heeft velepublikatiesen boeken op zijn naam staan. En 
dan was er nog zijn in 1971 overleden tante ]acoba M. Vreugdenhil (K IX b,10), destijds een 
van de toonaangevende Protestant-Christelijke schrijfsters, auteur van o.a. romans en 
verhalen. En is er zijn tante Annie (K IX b,9), deskundige op het terrein van het onderwijs, 
die diverse boeken over onderwijsthema's heeft geschreven. En je zou nog andere naaste 
bloedverwanten kunnen noemen, niet in de laatste plaats zijn volle neef Maarten Biesheuvel. 
't Zit kennelijk in dat deel van de familie: allen hebben hun schrijverstalenten overduidelijk 
bewezen. 
Op wie wordt gedoeld? Inderdaad, op onze reeds enkelejaren fungerende eindredacteur 
Jacob (Jaap) Vreugdenhil (K XI k). Veel van zijn pennevruchten hebt u intussen in de 
Vreugdeschakel kunnen lezen en u hebt zich zelf dus kunnen overtuigen van zijn bijzondere 
kwaliteiten. 

Wie is Jaap? 
Jaap is in 1926 als oudste zoon geboren in een 
predikantsgezin in het Overijsselse Gramsber
gen. Zijn jeugd heeft hij voor het grootste deel 
doorgebracht op het Zeeuwse eiland Tholen. 
Omdat in de laatste periode van de Tweede 
Wereldoorlog grote delen van Zeeland en ook 
het dorp Oud-Vossemeer, waar Jaap woonde, 
onder water werden gezet, werd het gezin 
tijdelijk ondergebracht in Halsteren (West
Brabant). In die laatste oorlogsjaren was alles 
ontregeld. Ook van schoolonderwijs -Jaap was 
leerling van het Dr. Molierlyceum in Bergen 
op Zoom- kwam niet zoveel terecht. Hoewel 
hij nauwelijks 17 is, doet Jaap met een paar 
vrienden al wat ondergronds verzetswerk. De 
bevrijding door de Canadezen komt in het__ 
najaar van 1944. 

Armbreuk 
De ondernemende Jaap gaat per vliegtuig naar 
Londen als oorlogsvrijwilliger. Na zijn 
basisopleiding volgt hij, in afwachting van een 
officiersopleiding, een scholing tot telegrafist 
bij de Koninklijke Marine. Helaas breekt hij in 
Dundee (Schotland) zijn rechterarm en 
verblijft hij een maand of drie in een oorlogs
hospitaal bij Aberdeen. De genezing wil 
aanvankelijk niet erg vlotten en omdat een 
officiersopleiding daardoor dubieus wordt, ziet 
hij geen perspectief meer in een langer verblijf 
in het Verenigd Koninkrijk. Hij wil in 
Nederland verder studeren. Dankzij de hulp 
van de door zijn vader ingeschakelde toenma
lige AR-fractieleider Jan Schouten kan Jaap 

Hierbij treft u mijn laatste bijdrage 
aan als redacteur van ons familie
blad, gewijd aan onze huidige eind
redacteur. Mijn opvolger is reeds 
aan u voorgesteld. Ik hoop dat hij 
met evenveel plezier als ik het 
redacteurschap zal vervullen. Maar 
daarbij wordt wel op uw blijvende 
medewerking gerekend. Hebt u iets 
interessants te vertellen, zet het dan 
op papier en stuur het aan de 
redactie. Bellen mag natuurlijk ook. 
Bij voorbaat dank! 

Tiemen 

weer terug naar Nederland. De laatste 
maanden van zijn diensttijd brengt hij door bij 
de kustbewakingsdienst, o.a. in de duinen bij 
Monster en in het Staelduinsebos. Na zijn 
ontslag uit dienst gaat hij terug naar de 
middelbare school en volgt nu de HBS-A 
opleiding ( 4e en 5e jaar). Het eindexamen legt 
hij af in 1948. Het predikantsgezin is inmid
dels verhuisd naar Ouderkerk a/d IJssel. Jaap 
wil de journalistiek in, maar dat lukt niet 
direct. 

Ambitieus 
Na ênk:yle maanden op een bankinstelling in 
Eo!terdam te hebben gew~Jkt-, krijgt,hij een 
f~anst~lmg .. 0p .. äë1l,ifdeling Passag7'V~·ae 
WollàffaFAmèttllfl Lijn in Rotterdam. Eèn 
.s- '··-=t'·=-:-,:-=-·;:::=x: --=·=·=' _.::.' \ 

~~sseilS!l}tión n~ar dy wer~~d .vah de jou;nalis-
·tlek?In korte tljd werkt hij ztch op tot sous
~chef van een'Önderafdeling in word( hij een 
yan de actiefste medewerkers van het perse
peelsofgaan van de HAb,ryj:en ontdekt waar 
zijn ~}fa}iteiten liggen . .ijiJftt{gt geen nee als 
hem een 'positie wordt aang·eboden op de 
,afdeling Pubtic RelationiL Een zeer drukke 
maar gelukkige werkperlede breekt aan. De 
studie MO-Nederland; .die hij inmiddels 
ibegon,J:ien is, kan hij niet afronden. Hij volgt 
wel eë:U aanta~cursussen, o.a. bedrijfsjourna-
1istiek.Hijis ambitieûs en geeft zich voor 
tineer dàn J 00%. Maar hij heeft plezier in het 
~evarieerde werk. Hij ,reist veel, doet erg veel 
f rvaring op, en brengi;het bij de Holland
'Ame a Lijn tot hoofd van het bureau Public 
Rela " ''en tot hoofdL en eindredacteur van 
~- .{'·- . . -:::~ 

'het personeelsorgaan. ;Ruim 25 jaar heeft hij 
l ijn gaven en krachten aan het gerenommeer
'de scheepvaartconcern gegeven (1949-1974). 

Vervoer 
Als het bij de Holland-Amerika Lijn, na het 
100-jarig bestaan in 1973, minder gaat en 
belangrijke onderdelen dreigen te worden 
verkocht, laat Jaap in zijn relatiekring vallen 
onder deze omstandigheden in te zijn voor een 
andere job. Dat komt de toenmalige werkge
versorganisatie NOB Wegtransport kennelijk 
goed uit, want men vraagt Jaap bij deze 
organisatie in Rijswijk in dienst te treden als 
hoofd van het bureau Public Relations. (Deze 
organisatie is inmiddels verkast naar Zoeter-

Eindredacteur Jaap en zijn oudste kleindochter 
Laura, toen 2'h jaar oud 

meer en gefuseerd en heet nu Transport en 
Logistiek Nederland.) Een aardige bijkomstig
heid is dat hij met het vervoer verbonden 
blijft: eerst werkzaam bij een internationaal 
scheepvaartbedrijf, daarna bij een werkgevers
organisatie voor het wegvervoer (waarbij 
toendertijd zo'n 5500 transportondernemers 
aangesloten waren). 

Spoor 
Als je met veel genoegen en ambitie je taak 
verricht ligt het gevaar op de loer, dat het op 
een gegeven moment te veel wordt. Helaas is 
Jaap dit in 1986 overkomen: tengevolge van 
een hartinfarct moest hij vervroegd uittreden. 
Gelukkig is hij volledig hersteld en mogen wij 
als Familiestichting Vreugdenhit nu gebruik 
maken van zijn ervaring op het gebied van 
public relations. Het bestuur van onze 
familiestichting is Jaap op het spoor gekomen 
via zijn onlangs overleden nicht Janny van der 
Ven- Vreugdenhil, die enkele jaren lid van het 
bestuur van onze familiestichting is geweest. 

Caravan 
Jaap vindt het erg plezierig iedere keer weer 
een nieuwe Vreugdeschakel samen te stellen. 
Het houdt hem fit en hij kan blijven schrijven. 
Het contact met steeds meer en weer andere 
Vreugdenbillen vindt hij erg interessant. Het 
bestuur hoopt daarom nog lang van zijn 
capaciteiten gebruik te mogen maken. 
Een bezoek aan hem en aan zijn gastvrije 
vrouw Jos in hun fraaie woning in een rustig 
dorp aan de rand van Rotterdam is een 
genoegen. Jaap en Jos hebben twee kinderen, 
een dochter (lerares) en een zoon (internist), 
en vier kleinkinderen, van wie ze veel plezier 
hebben. Jaap reist nog steeds veel, nu met Jos 
met de caravan: zij maken nog regelmatig 
lange en verre tochten waarover veel te 
verhalen valt. Wij wensen Jaap nog vele jaren 
van actieve ontspanning toe. 

Tiemen 
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De Vreugdenbillenboom 

Nieuwe tak en .. 
Bladerend in een telefoonboek en terechtko
mend bij de V viel m'n oog op een rij Vreug
denhillen, waarvan de laatste niet Vreugdenhil, 
maar Vreugdenhili heette. Hé, stammen we dan 
toch van Vreugdenheuvel af? Dan wordt het 
tijd voor 'n nieuw onderzoek. Voor alle 
zekerheid het oude telefoonboek erop nagesla
gen. Ja hoor, ook daar met dubbel!. 
'Bellen Tiemen', zeg ik tegen mezelf, 'infor
meren naar de oorsprong van deze naam'. Maar 
ontnuchterd en teleurgesteld hoor ik, dat er 
sprake is van een zetfout, die tot nu toe niet 
hersteld is. Met spanning zie ik uit naar de 
volgende editie van het desbetreffende 
telefoonboek .. 

Tiemen 

•. de vallende appel 
Mijn eerste artikeltje voor de Vreugdeschakel had eigenlijk moeten gaan over drie generaties 
Vreugdenbillen op de Nijmeegse Vierdaagse. Maar het is allemaal wat anders gelopen. Mijn 
vader Arend (0 IX 1), mijn dochter Heleen en ik waren ditjaar aan het trainen. Op één van de 
trainingstochten, de Tweedaagse van Blankenberge in België, viel ik op een golfbreker op het 
strand. Gevolg: een op drie plaatsen gebroken enkel en een operatie in het ziekenhuis. 
Geen Vierdaagse voor mij dit jaar en dus geen drie generaties Vreugdenhit in Nijmegen. 

Mijn vader Arend liep dit jaar de Nijmeegse 
Vierdaagse voor de 24ste keer uit. Op zichzelf 
is dat al een groot aantal keren, maar gezien 
zijn leeftijd van 80 jaar mag dit worden gezien 
als een topprestatie! Een onderzoek van de 
Universiteit van Nijmegen bevestigt dit. Vorig 
jaar deed Arend namelijk mee aan een 
onderzoek van deze universiteit naar de 

lichamelijke conditie van 
ouderen tijdens de Vierdaagse. 
Hij liep een dag met een 
hartmeter op en heeft voor, 
tijdens en na de Vierdaagse 
verschillende onderzoeken 
ondergaan. Het resultaat van 
deze onderzoeken is onlangs 
bekend geworden. Uit het 
onderzoek blijkt, dat ouderen, die 
de Vierdaagse uitlopen, in het 
algemeen geen overgewicht, een . 
laag cholesterolgehalte en een 
lage bloeddruk hebben. Als 
meest opzienbarend gegeven 
kwam uit het onderzoek naar 

voren, dat de oudere Vierdaagselopers 
gemiddeld een lichamelijke conditie hebben 
van twintig jaar jonger. 
Kortom, Arend heeft de conditie van een 60-
jarige. 

Doorwandelen 
Op de vraag of hij volgend jaar voor de 25ste 
keer meeloopt, wordt nuchter antwoord 
gegeven: 'Als ik het nog kan, zal ik het zeker 
doen!' 
Na de Vierdaagse wandelt Arend gewoon 
door. In feite begint hij weer met trainen voor 
de volgende. Hij loopt regelmatig georgani
seerde wandeltochten en daarnaast wandelt hij 
geregeld op zichzelf: totaal ongeveer 1500 km 
per jaar. 
Dat wandelen in de familie zit, blijkt uit het 
boek van onze familiestichting. Co melis 
Lucasz Vreugdenhit (0 VI), de overgrootvader 
van Arend, is met het leger van Napoleon 
heen en weer naar Rusland gelopen. De appel 
valt dus ook hier niet ver van de (stam)boom. 

Teun 

1994: Arend, even voor Wijchen, aangemoedigd door zoon leun 

Vreugdenhilkroniek 
niet eerder gepubliceerde mutaties van vóór 31 december 1993 

Geboren 
01-08-1983 te Delft, Hendrika Pieternella Arianne, dochter van 

Jannetje VreugdenhiJ (J X c.2). 
12-10-1987 te Poeldijk, Kimberly Cornelia Martina Maria, dochter 

van Joehem VreugdenhiJ (C XI v.1) en Come1ia M.M. van 
der Kraan. 

10-03-1990 té' 's-Gravenzande, Lynn Catharine Maria, dochter van 
Joehem VreugdenhiJ (C XI v.1) en Come1ia M.M. van der 
Kraan. 

26-10-1990 te Maasland, Stefan, zoon van Arnold VreugdenhiJ 
(C XI o.2) en Margaretha Koelewijn. 

03-05-1988 

08-05-1991 

05-07-1991 

in Maassluis, Corne1ia Vreugdenbil (K XI bj.1) met 
Hendrik van Goor, geboren 25 maart 1947 te Utrecht, 
zoon van Johannes van Goor en Trinie J. P. Haakmeester. 
in Maasland, Janneke Vreugdenbil (K XI bj .3) met 
Christian Pau1 Botea, geboren 25 februari 1969 te 
Craiova (Roemenië), zoon van Gheorghe Botea en 
Marieke Stircu. 
in Wateringen, Karel VreugdenhiJ (C XI v.2) met 
Maartje Groen, geboren 31 januari 1971 te Kwintsheul, 
dochter van Dirk C. Groen en Antonia Boon. 

25-06-1991 te Katonah (USA), Erik Willem, zoon van Willem Vreug
denhiJ (K XII ae) en Ellen M. Fliek. 

Gehuwd 
15-12-1982 

27-09-1991 in Monster, Jacoba Gerarda Sarina VreugdenhiJ i;l 
(C XI ak.1) met Eric Cornelis Maria de Winter, geboren ~ 
26 december 1965 te Loosduinen, zoon van Adrianus, 

24-04-1984 

in Bruinisse, Jacqueline Bianco Vreugdenbil (K XI bh.2) 
met Hendrik van Klinken, geboren 26 maart 1961 te 
Nieuwerkerk, zoon van Leen van Klinken en Hendrika C. 
Corbijn. 
in Maasland, Pieternella Adriana Vreugdenbil (K XI bj.2) 
met Michael Alan C1ark, geboren 7 juli 1959 te Bolton 
(Engeland), zoon van Geoffrey A. Clark en Dorothy Coop. 

Overleden 
11-01-1992 

18-04-1992 
29-04-1992 
09-12-1992 

J.M. de Winter en Theresia A.A. Laarhoven. 
c:: 
~ 
~ .... 

te Berkel en Rodenrijs, Christiaan Cornelis Vreugdenbil a; 

(K XI ag). ~ 
te Amsterdam, Femke Vreugdenbil (MIX f.l). "§. 
te Dokkum, Herman van Til (K IX 1.5). 
te Den Haag, Te u nis de Ruiter (E VIII f.1 ). 

c: 
<1> 

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