
Vier maanden geleden meldden wij dat 
de derde Vreugdenhillenreünie op 
zaterdag 23 september a.s. is gepland. 
Hoe snel de tijd gaat blijkt maar weer: 
we zijn inmiddels nog maar drie 
maanden verwijderd van die hoog
tij(zater)dag. Zo zoetjesaan zult u 
moeten beslissen of u wel of niet naar 
's-Gravenzande gaat. Velen hebben dat 
besluit al genomen en de datum in hun 

,-Aqenda genoteerd. Anderen aarzelen 
- ;g. 

' Als redactie kunnen wij allen die 
VreugdenhiJ heten en alle aange
trouwden, en hun kinderen met klem 
adviseren niet langer te twijfelen: 
gewoon gáán, want het wordt die dag 
-eens in de vijf jaar!- in 's-Gravenzande 
weer een gezellige en unieke hap
pening. Daar mag u niet ontbreken! 
Vóór 1 augustus horen we graag van u 
of u komt. Daarvoor kunt u gebruik 
maken van het bijgevoegde aanmel
dingsformulier. 
Zoals u ziet kunt 
u daarop onder
meer aangeven 
of u wilt deel
nemen aan de 
excursie naar 
het Fort in Hoek 
van Holland of 
het Westlands Museum in Honselers
dijk. De bussen vertrekken om 10.00 
uur tenzij de belangstelling zo groot is 
dat extra bussen moeten worden 
~ezet, die in dat geval om circa 11.00 
· .Jr gaan rijden. 

Overigens is iedereen vanaf 9.30 uur 
welkom in De Brug te 's-Gravenzande. 
De koffie (met cake) staat klaar! 
Wie alleen 's middags aanwezig kan 
zijn moet er vanuit gaan dat voorzitter 
Dik VreugdenhiJ stipt op tijd (om 13.30 
uur) met zijn toespraak begint. Wat 
betreft het middagprogramma kan -in 
aanvulling op het vorige nummer
verklapt worden dat de in het Westland 
zeer populaire band Oversized onder 
leiding van Koos Sekreve inmiddels 
zijn medewerking aan het muzikaal 
intermezzo heeft toegezegd. 
In het vorige nummer hebben we uw 
medewerking ingeroepen voor de 
geplande foto-expositie. Daarvoor wil
len wij opnieuw uw aandacht vragen. 
Heeft u een foto die genomen werd toen 
u 40 of 50 jaar getrouwd was? Of een 
groepsfoto van één of ander Vreug
denhi/lenfeest? Stuurt u die -evenals 
het aanmeldingsformulier- zo spoedig 
mogelijk naar de organisatoren van de 
reünie in Maasdijk. 
Alvast bedankt! 

Redactie 

eugdescha 
Een man die opvalt door prestaties 

'Ik probeer iets te maken wat het langer uithoudt dan 
ikzelr. De (te vroeg) in 1990 overleden Nederlandse dichter 
Hans Faverey zei dat ooit over zijn poëtisch werk, dat vol
gens kenners en liefbebbers van uitzonderlijke kwaliteit is. 
Zo mag Koos Verhulst (72) er prat op gaan met het boek
werk 'Het Westlandse geslacht Vreugdenhil, bijkans vier 
eeuwen genealogie', iets gemaakt te hebben, wat niemand 
hem had of zal kunnen verbeteren. Hoewel hij in zijn jeugd 
ook al opviel als het om prestaties ging, heeft hij er toenter
tijd in de verste verten nooit aan gedacht zoiets te zullen 
presteren. Ook toen hij na een levensgevaarlijke aandoe
ning, een sanatoriumkuur en een zware operatie opnieuw 
moest starten -en weer dankzij opvallende prestaties de 
rang van technisch hoofdambtenaar wist te bereiken- dacht 
hij nog niet aan een werk op genealogisch terrein. Maar 
iemand die hem beter kent heeft weleens gezegd: 'Als Koos 
iets aanpakt, kan hij alles wat hij wil'. 

In eerder verschenèn 
edities van de 
Vreugdeschakel 
hebben wij achter
eenvolgens de 
voorzitter, de 
bibliothecaris, de 
secretaris en de 
penningmeester van · 
het bestuur van onze 
familiestichting aan 
u voorgesteld. In het 
bestuur neemt nog 
iemand zitting, 
zonder wie de 
Familiestichting 
VreugdenhiJ zo goed 
als zeker nooit in het 
leven zou zijn 
geroepen. We~-

bedoelen Jacobus 
(Koos) Verhulst ing. 
(e.i.)(O VIII d,2), de 
schrijver van ons 
onvolprezen familie
boek. In dit artikel 
proberen wij de 
vraag te beantwoor
den wie Koos 
Verhulst -naast 
auteur van dat boek
is. 

Leer1ing Koos Verhulst op de ambachtsschool in opleiding tot instrumentmaker. 

Koos Verhulst werd op 21 december 1922 in 
Den Haag geboren. Broertjes en zusjes 
kwamen er niet. Vader, van Zeeuwse af
komst en werkzaam in de slagersbranche, 
nam hem weleens mee naar de veemarkt in 
Rotterdam of naar het Haagse slachthuis. 
Koos weet nog dat zijn vader het gewicht van 
een koe bijna feilloos kon inschatten. 'Als het 
5 kg scheelde, was het veel. Met een flinke 
tik op de kont van het beest gaf vader -een 
perfect ambachtsman- de verkoper te verstaan 
dat de koe te vet was. Dat slachten was een 
eng gedoe, waar vader overigens wel handig 
in was. Persoonlijk vond ik het slagersvak 
maar een vies beroep, niks voor mij', aldus 
Koos. 
In de crisisjaren '30 krijgt vader Verhulst ont
slag. Hij begint een eigen slagerswinkel, maar 
veel mensen in de buurt hebben geen geld 
voor vlees. Vader moet ermee stoppen en dat 
betekent geen werk en armoede in het gezin. 

De beste 
Koos wil na de lagere school instrumentma
ker worden. 'Joost mag weten waarom', zegt 
hij nu. Hij gaat daarvoor naar de ambachts
school. Als de klas instrumentmakers tijdens 
de cursus wordt samengevoegd met de klas 
elektriciens, is Koos blij, want hij vindt de 
elektrotechniek wel interessant. Na vier 
klassen van elk een halfjaar ontvangt hij -de 
knapste leerling- twee diploma's. Het hoofd 
van de school vindt het zonde om Koos niet 
door te laten leren. Maar vader Verhulst 
stempelt. Bovendien gaan vader en moeder 
scheiden en dat betekent dat er voor moeder 
en Koos slechts elf gulden per week over
blijft. 
Maar er wordt een regeling getroffen en 
Koos mag naar een 
avondschool (HTS) . Vervolg op 
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(vervolg van pagina 1) 

Van 1939 tot 1944 -grotendeels tijdens de 
oorlog- wordt Koos elektrotechnisch 
geschoold. Als hij examen doet blijkt hij de 
beste leerling van de school van de laatste 
tien jaar te zijn, met op zijn cijferlijst een 
gemiddelde boven de 9! 

Illegaal werk 
In die oorlogsjaren had Koos dankzij de 
directeur van zijn school overdag een baantje 
gekregen in de werkplaats van het Radio
laboratorium van de Rijkstelegraaf Maar al 
in oktober 1942 moeten de mensen die daar 
werkten naar Duitsland. Koos weigerde dat 
en dook onder, waarop de PTT hem ontsloeg. 
Na verloop van tijd leidde dat ontslag er toch 
toe dat Koos terecht kwam in een opleidings
kamp van de Nederlandse Arbeidsdienst in 
Lochem. Een vreselijke rotperiode, waarover 
hij met tegenzin praat. 
Een onverwacht sterfgeval in de familie 
leverde Koos enkele dagen verlof op, waarna 
hij zich ziek meldde, doktoren bezocht, 
keuringen onderging en -om kort 
te gaan- tenslotte besloot nooit 
meer iets van zich te laten horen. 
Daarmee bleek hij wonder boven 
wonder een juiste beslissing te 
hebben genomen. Via contacten 
met de illegaliteit werd voor de 
noodzakelijke stamkaart en 
bonkaarten gezorgd. Voordeel 
van deze onderduikperiode was 
natuurlijk dat hij veel meer tijd 
had om te studeren, want dàt 
ging gewoon door. 

Bestuursleden herkozen 
Tijdens de bestuursvergadering van de familiestichting op 17 maart jl. werden de aftredend~ 
bestuursleden J. (Koos) Verhulst en drs. A.M. (Aat) Vreugdenhit RA (secretaris) voor een nieuwe 
periode van drie jaar herkozen. 

Referaat 
Enkele maanden daarna liep hij 'Lange Jan' uit 
de illegaliteit tegen het lijf. Twee dagen later 
was hij aan het werk voor de Politieke 
Opsporingsdienst (POD) inDen Haag. 
~oos heef~ ~9g mee . '· .. · ~\V8èr~~ "':en?ingen 
m petto{'~1l ·~e be , · w~rd tk lidy an een 
muziekv~nip_iging (accs r,d no~kes,t) . In het 
bestuur daar-,~ fllll · 'ills tweede 
secretaris~ Bs~~uurlij lirep p 
landelijk ~og,!~\wat ~~· In nbv~mber 
'45 was ertesl&betQPP \? . gsvergadenng van 
de landelij t<è bond. Ik'vroeg het woord en 
kreeg de gelegenheid mijn ideeën te spuien 
over de organisatie daarvan . Na een geweldig 
applaus werd ik -voor ik het wist- benoemd tot 
voorzitter van het hoofdbestuur van de 
Nederlandse Accordeon Bond. 
Toen de toenmalige minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschap, prof. Van der Leeuw, 
dit in de pers las, kreeg ik een uitnodiging om 
voor een gehoor van circa 2.500 aanwezigen 

Het bestuur 

tekenaar. Drie jaar later wordt hij in dat bedrijf 
de administratief-technische man. Helaas loopt 
de conjunctuur terug en moet zijn baas hem 
ontslag aanzeggen. 
Maar .. eind goed, al goed. Koos: 'Dankzij 
eigen initiatief kon ik van de ene op de andere 
dag bij de Rijksgebouwendienst aan de slag. Al 
gauw maakte ik -laagste in rang- een goede 
beurt door een drastische wijziging in de 
organisatie voor te stellen, waardoor een 
bestaande achterstand van werk -zoals inder
daad bleek- in anderhalf jaar tijd geheel kon 
worden weggewerkt.' 
Bijna 30 jaar werkte Koos als technisch 
hoofdambtenaar bij de Rijksgebouwendienst, 
waar hij een controlerende en leidinggevende 
taak had. Hij was degene die alles wist van 
technische installaties, elektriciteit, verlichti!_ 
etc. in scholen, die onder toezicht van de 
Rijksgebouwendienst waren gebouwd. In 1980 
stopte hij ermee en kreeg hij vervroegd 
pensioen. 

Succes 
Dan begint het hoofdstuk van de 
opzet en samenstelling van ons 
familieboek in Koos' leven. 
Daarvan heeft hij uitvoerig 
verslag gedaan in de nummers 21 
en 22 van de Vreugdeschakel 
(februari en juni 1992). 'Eigenlijk 
heb ik spijt dat ik er niet eerder 
aan ben begonnen, want dan had 

Behalve studeren deed Koos ook 
illegaal werk in die jaren. Aan 
overvallen heeft hij nooit 
deelgenomen. 'Wat niet weg
neemt dat je hachelijke momen
ten meemaakte', herinnert hij 

Technisch hoofdambtenaar Verfluist bij de Rijksgebouwendienst 

ik er rtog met mijn moeder over 
kunnen praten', vertelt Koos. 
'Natuurlijk was het een waagstuk. 
Ik wist geen snars af van genealo
gie. Maar ik heb er goed over 
nagedacht en na een cursus 
genealogie wist ik wat ik wilde) 

zich. 'Zo was ik eens op weg naar een 
bijeenkomst van de illegaliteit, waar een 
mannetje of 17 aanwezig zou zijn. In de 
buurt van het afgesproken adres gekomen, 
zag ik op een gegeven moment twee auto's 
van de Sicherheitsdienst (SD) en even later 
nog eens drie auto ' s met Duitsers erin. Niet 
naar dat adres en doorlopen, dacht ik. Later 
hoorde ik dat er een inval was geweest. De 
mensen die er al waren heb ik nooit meer 
levend teruggezien.' 
Na de oorlog meldde Koos Verhulst zich 
weer bij het Radiolaboratorium. Tot zijn 
grote verbazing wilde men hem niet opnieuw 
tewerkstellen, omdat hij dienst had gewei
gerd tijdens de oorlog. 'Ik heb nog gepro
beerd de toenmalige directeur-generaal 
Neher van de PTT die voorzitter was van het 
hoofdbestuur van de Stichting '40-'45 -ik zat 
toen zelf in het bestuur van de Haagse 
afdeling- in te schakelen. De man beloofde 
mij de zaak intern na te gaan en mij daarna te 
berichten. Maar ik heb nooit meer iets van 
hem gehoord en inmiddels is hij overleden', 
zegt Koos niet-begrijpend. 
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een referaat te houden over hoe de Nederland
se amateurmuziekverenigingen zich zouden 
moeten organiseren. Dat referaat viel kenne
lijk in goede aarde, want het ministerie bood 
mij werk aan. Ik nam het aanbod aan, maar 
achteraf gezien had ik dat nooit moeten doen. 
Ik voelde me hoe langer hoe minder thuis in 
dat ambtelijke milieu en na een jaartje of twee 
hield ik het voor gezien.' 

Rijksgebouwendienst 
1949: Koos voelde zich ziek en dat was hij 
ook. Heel erg zelfs, wat hij leed aan een 
tuberculeuze longontsteking. Dankzij een pas 
geïntroduceerd medicijn kwam hij er weer 
bovenop, maar hij moest enkele jaren kuren in 
Scheveningen. Uiteindelijk moest hij ook een 
zware longoperatie ondergaan. Kans op 
genezing: 1 op 3. 
Koos had geluk en kon na zijn herstel weer 
aan zijn toekomst gaan denken en werken. 
Hoewel hij na een uitstekende test bij Philips 
in Eindhoven aan de slag kon, bleef hij liever 
werken in Den Haag en omgeving. Via het 
Arbeidsbureau vond hij werk als technisch 

ging ik aan het werk. Dat het boek zo'n succt~ 
is geworden heeft ook mij verrast! Door dat 
werk blijf ik uiteraard een speciale band 
houden met Vreugdenhillen, de familiestichting 
en alles wat daarmee samenhangt. Doordat ik 
in het bestuur zit ben ik betrokken bij alle 
activiteiten. Als zo'n bestuur wat langer 
functioneert, wordt het toch wel wat moeilijker 
om nieuwe perspectieven te ontdekken en een 
bevredigend antwoord te vinden op de vraag 
wat je als bestuur nog meer zou kunnen doen. 
Het is zeer zinnig om daar alert op te blijven en 
ik ga er graag mee door.' 

Beloning 
Over 'zijn' boek zegt Koos tenslotte: 'Tien jaar 
geleden kwam h9t.-Tijtlens-d.e eerste reünie 
van d~\Lret11fdenhillen kwamen \iîaè-p!l.uze 
van<het::programma mensen huilend"naar rrle 

' "-"' ··-. __.. I 
toe,~geluKkig-.w:ar~!l~rriét het bo~--l?>at 
was vodr-':tni;i~e.~ gewè ldig m9!Jlent de beste 
beloning, die]ifzOtr-..k~pen1Crijgen. Want wat 
is er mooier dan mensen gelukkig te kunnen 
maken?' Jaap (red.) 



Een snelle Vreugdenbil 

In de loop van het -dit voorjaar afgesloten- schaatsseiZJlen.,verschenen 
in de media regelmatig berichten en artikelen ov~r.,Ánd,J:é:Yreugdenhil 
(K XII 1,3), een 17-jarige tuinderszoon uit ijons~lerso~k•'"> 
Deze publikaties gingen over schaatskarypJóens"9JiJPP:~n,,c~tegorie 
junioren B, waarbij steeds diezelfde_,~qdié dy-éed ttr prijs binnenhaal
de. André's prestaties waren de redactie yaó f]eV reugdeschakel niet 
ontgaan (zie nummer 30, van febr~6j1f.)~ ;r 
ÛIQ iets meer over hem en ziji ptes~áti,S aan de weet te komen, sprak 
de redactie met hem. // ~ //?/ 

licht André toe. "s Zomers 

.'H·._" 

Pieter Adriaan (André) Vrvciict'enifil':fs op 29 
december 1977 in Naaldw1]kgeb~rèn. Met 
zijn ouders woont hij m( /n Hotiseiersdijk. In 
e_en tuindershuis, dat jf'~i1~ ~yrl~mal w~gge
tJe langs een sloot kupt öete'!klfn. Op die 
sloot heeft André -a~~ ç{ ij{ 1!)~- leren 
schaatsen. Met behUilp/ vart ~<fn stoel, zoals 
velen het leerden. ~Jts b~~onders dus . 

wordt er veel gefietst en 
geskeelerd. En dan heb je 
natuurlijk ook nog je studie 
en het werk op het bedrijf van 
pa. Als er dan nog tijd over 
is, ga ik graag een keertje 
waterskiën. ' 

Huldiging van de Nederlandse kampioen suu.,.,..,..,.u 

~aar dat schaatse,fi Z}~~;el1n (deze tak van) 
Vreugdenhil en de drievoudig kampioene junior B Iditilf $1lëiéitfic,t. 

.e familie. Andrt1' s ~pa)'ee,d bijvoorbeeld in Klapschaatsen 
1942 de E/fstedeAtof:;ht. }' EÓ niet onverdien-
stelijk, want hij heeft ze~fs leen tijdje op kop André rijdt op zogenaamde klapschaatsen, 

· · ·· · waarbij het ijzer alleen aan de voorkant van gereden', zegt Ari,dré's t,nçj~der. 
Goed voorbeeld qhbt go~il yolgen, want de schoen scharnierend vastzit. André legt 

, " ~ ' t · uit: 'Als je met gewone schaatsen afzet heb 
André' s vader retr. d '7pw,el in·;· 1985 als in 1986 

'I ~ je aan het eind van de slag slechts contact 
(weet u het nog, ~et 'Peid,e ~alen Evert van .. h 
Benthem als winn'\lar), dez~ tpcht uit. Nog met het IJS met et voorste gedeelte van het 
regelmatig schaats~ Ahdré''s Vader een ijzer. Schaats je met klapschaatsen dan moet 
marathon met de V~\er~nen .V \ je tijdens het afzetten een bepaalde bewe-
En nu dan André, di~,n'pg. ~~ie bJ:oers en een ging maken, waardoor het ijzer gedurende 
zus heeft. Als het ev\:. n~n helpe·':l ze de slag volledig contact houdt met het ijs. 

'- Zo kuiLj.e_meer.krachLo\!tlb.rengen...up . .heL 
îillemaal mee in l1ëfî gro e, fiiîfi:derst>e riJ , ijs en ga je harder. De klapschaats is 
van pa en ma. André Vl:\lgt ,een OJ?l~iding aan uitgevonden door prof. Van Ingen Schenau 
de Middelbare Tuinbou~scb.ool. \ V ' 

' ·\ '' ' in 1986, maar pas de afgelopen jaren verder 
. , ':):\ ('\ ',, ontwikkeld. Aanvankelijk was er weinig 

Schaatscarnere ·~ \,_\ ", \ . belangstelling voor. Je moet namelijk een 
Uiteraard is André veel tijd aantr'àining ",('·· •• , andere lichaamshouding aannemen om het 
kwijt. Met behulp van fotoboekè'n,v'értelt hij , voprdeel van de klapschaats te kunnen 

vast, waardoor je geen punt in het i 
zetten. Maar onder leiding van de 
ik een andere starthouding aPr>Pto• nrl 

het lichaamsgewicht meer naar het 
wordt gebracht.' 

Toekomst 
André stelt nuchter dat hij zijn 
niet helemaal voor ogen heeft. 

allemaal blijft lukken wil ik, ;~~~~~~~· 
schaatSeff."Maar Je weet fn rt 

hoever je komt. Natuurlijk 
te worden in de J~·~~·"~··" 

hoe het allemaal met hem gegaan is' 1n.4~- \-~...__"W!bÛi~n_, _Omdat je met deze schaats harder 
schaatssport ,--- ·"-<:::: gaàt'ii:iJS!. lief'ge.bruik ervan me in de ~~''"'a''" "·" zouden we over een 
'lk schaatste al een tijdje, maar zeker niet ~p ''·,~omend~'J\!';:, efWK~~!'!dstrijden -~q_or. de·· -~/ weleens op 

t huidige niveau. In mei '92 werd ik na eèn--. --~~np' te fi~gen :J>ersoonlijkheiYi'lf'î:net deze - ---sp:m~IOe:JÇen staan tijdens EK- of 
voorselectie mtgenod1gd voor een -door de sch"lráls.ilinke v\oormtgang geboekt. Ik VK~wéd!>triid<:n schaatsen. Vreugdenhil , een 
AVRO georganiseerde- EK-juniorsurvival in eind .. bktob~~'9À~pas:v:o::or het. "·"·'·'~!":YP -Ul'"'-.. ---"""'...... aal bekende naam ... 
Israël. Daar werd ik kampioen. Vanaf die t_ijd ........ ·dingen, maar ik was er vri] ,i;nel aan V oÖ~ het .zovèt is;-.wensen we André heel veel 
besteedde schaatstrainer Eric van KOI;dé[gar .... gewend: .. Met-name· aan het starten rrîilet'je.c._ ... succes! . •,, 
meer aandacht aan mij. Het gevolg: lkbrak,_, .... ..-"' wennen. De ijzers zitten maar aan één kant ·-... --~\ .. 
door, zoals dat heet'. ,/;/' 
In het afgelopen seizoen werd André in de 
categorie junioren B eerste op: 
- de korte baan (160 m) 
- de supersprint (2 x 500 en 2 x 1000 m) 
- de sprint (2 x 500 m en 2 x 1000 m) 
- allround (500, 1000, 1500, en 3000 m). 
Bovendien werd hij eerste tijdens de Viking
wedstrijden (een internationaal jeugdtoer
nooi) en heeft hij een aantal baanrecords op 
zijn naam gebracht (drie op De Uithof in Den 
Haag en twee in Groningen). 

Training 
Op André's niveau (met zeven andere rijders 
in de selectie Zuid-Holland) is geregeld 
trainen noodzaak. 'Er wordt in het seizoen 
gemiddeld 15 uur per week getraind op De 
Uithof, een paar kilometer van ons huis', 

Teun (red.) 

Moet het zó of zó? 
Het moet dan maar eens zwart op wit worden gezet: al een paar maal blijkt bij de 
planning van de inhoud van een nieuwe editie van de Vreugdeschakel dat er nagenoeg 
geen enkele inbreng is vanuit de lezerskring. En dat kan niet komen omdat er ineens 
niets meer gebeurt wat de moeite van het doorgeven waard is. Dus is er een andere 
oorzaak. Misschien wordt er gedacht dat het blad iedere keer ook zonder medewerking 
van lezers wel uitkomt. 
Natuurlijk is dat zo, daarvoor zit de redactie er. Maar de vraag is of het inderdaad zo 
moet. Zou het niet wenselijk zijn als er een soort wisselwerking tussen lezers en 
redactie bestaat? 
Daarom: laat de redactie merken dat de Vreugdeschakel er voor u is en stuur een krab
beltje als er iets te melden valt of u een tip heeft. Of stuur een foto met onderschrift in. 

Nog simpeler: pak de telefoon en 
bel 01858 15066. 

Doen! Redactie 

3 



i;:;:";'' 
·.·>:·:';'x' .• .X:~·) 

met stip 

e Enkele jaren geleden is hij verhuisd van Maassluis .naar Rotterdam. Toch weten ze oud-Vreugde
schakelredacteur en pur sang postzegelcollectioneur Tiemen Vreugdenbil (NIX b) weer te vinden. 
Ditmaal sprak de redactie van de llssel· en Lekstreek met hem. In dit huis-aan-huisblad voor lezers 
in Capelle a/d IJsselkreeg hij de gelegenheid om wijze dingen te zeggen over het verzamelen van 
postzegels en de thema's die hij voor zijn collectie heeft gekozen. En passant werd ook zijn muzikale 
hobby belicht. De musicerende en vaak bekroonde filatelist blijkt inmiddels ook viool te spelen in het 
Capelse muziekgezelschap Musicapelle. e Even een vraagje: weet u nog wie de beste bakker in het 
Westland is? Jazeker, Jan Vreugdenbil uit de Willem IIIstraat in Maasdijk. Vorig jaar al 'the 
greatest', en nu opnieuw. Het nieuws werd ondermeer in het hele Westland gemeld met de volgende 
toevoeging, waarbij wij ons graag aansluiten: 'Een felicitatie aan deze vakman in hart en nieren is 
dan ook zeker op zijn plaats.' In nummer 28 van de Vreugdeschakel (juni '94) staat dat uit de 
Westlandse Courant bleek dat Jan vorig jaar al voor de tweede keer de Westlandtrofee won. Nu is hij 
dus al drie jaar achter elkaar de beste. e Vorige keer werd in deze rubriek gemeld dat twee verhalen 
van Maarten Biesheuvel (K IX b,2) tot een toneelvoorstelling werden bewerkt. Ditmaal delen we 
mee dat bij Meulenhoff, Amsterdam een nieuwe verhalenbundel onder de titel 'Het wonder' van hem 
is verschenen. Volgens NRC Handelsblad werden de acht sprookjesachtige verhalen in deze bundel, 
met mooie titels zoals 'Belevenis op het grasgazon aan de voet van het moderne hoofdgebouw van 
een inrichting voor geesteszieken', eerder gepubliceerd als bibliofiele uitgave van A valon Pers. Hoe 
het ook zij: een bundel met zeer mooie verhalen! e Wie de beste snelschaker in de bekercompetitie 
van Schaakmat (Naaldwijk) is? De lezers van de Westlandse Courant weten het c.q. kunnen het 
weten. Het antwoord voor de niet-lezers: een Vreugdenhil, voornaam Frans! e In crossen zijn 
(jeugdige) Vreugdenbillen kennelijk erg goed. Uit een recent verslag over crosswedstrijden in Het 
Hele Westland staat: 'Slechts twee vrouwen hadden de moed een heblubberd stel benen op te lopen, 
Nel Vreugdenbil uit de Lier finishte als eerste.' Er werden verder acht Westlandse overwinningen 
bij crosscompetitiewedstrijden gemeld en de winnaars van Olympus-huize waren ondermeer Johan 
Vreugdenhil, Frank Vreugdenhit en Marijke VreugdenbiL Het kon niet op! e En weer kwam de 
Lierse burgemeester H. v.d. Meer kort geleden naar het verzorgingshuis De Triangel om mevrouw 
H.M. Kemmers-Vreugdenhil (C VIII k,2) te feliciteren en een plant te overhandigen. Een fraai 
plaatje voor de Westlandse pers. De oudste inwoonster van De Lier werd op 10 februari jl. 103 jaar. 
Natuurlijk ook onzerzijds alsnog heel hartelijk gefeliciteerd! 
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te Naaldwijk, Sandra Bertina, dochter van Huibrecht VreugdenhiJ (K XI v.6) en 
Hillegonda van der Bos 
te Den Haag, Brian Jeffrey, zoon van Jacobus Adrianus VreugdenhiJ (0 X p.2) 
en Marina B.A. Kok. 

te Gouda, Anton Cornelis Vreugdenbil (0 X t.3) met Louise A. Duynstee, 
geboren 6 juli 1958 te Gouda (dochter Femke Duynstee, geboren 27 mei 1980 te 
Gouda), dochter van Henri A.M. V. Duynstee en Antonia M. Spruijt 
te Naaldwijk, Adriana Jannetje (Astrid) Vreugdenbil (C X ab.1) met Sent F. 
(Vincent) Kuijvenhoven, geboren 29 november 1962 te Naaldwijk, zoon van 
Maarten Kuijvenhoven en Cornelia Looije 
te De Lier, Adrianus Wouter Vreugdenbil (C XI w.1) met Yvonne C. Paauwe, 
geboren 26 augustus 1970 te De Lier, dochter van Chrisliaan Paauwe enGerritje 
Verboon 
te Maasland, Martin Jacobus (Marco) Vreugdenbil (N X ah.2) met Margriet 
Timmerman, geboren 21 november 1966 te Rotterdam, dochter van Berend 
Timmerman en Maria de Groot. 

te Naaldwijk, Joehem Sophinus Vreugdenbil (C IX x) 
te Emmeloord, Marinus Vreugdenbil (0 Xj) 
te Barendrecht, Maria Wilhelmina Vreugdenbil (K X m.4) 
te Den Haag, Catharina Maria Vreugdenbil (E IX b.2) 
te Wateringen, Marijke Vreugdenbil (A X 3) 
te Zwolle, Jacoba Oudkerk (N X f) 
te Leidschendam, Cornelia Vreugdenbil (0 VIII g.7) 
te Rotterdam, Maria Vreugdenbil (C VIII n.2) 
te Naaldwijk, Neeltje Maria Vreugdenbil (D IX f.2) 
te Hoofddorp, Pieter Riemeos (K IX g.8). 

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

Volgende editie 
vervroegd 

Omdat de derde familiereünie gepland staat 
op zaterdag 23 september, heeft de redactie, 
na overleg met Bureau L+J van Dalen, 
besloten het volgende nummer van de 
Vreugdeschakel niet in oktober, maar kort 
vóór 23 september te laten verschijnen. 
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Advertenties: 
Voor Vreugdenhillen en niet-Vreugden· 
hillen is er gelegenheid in de Vreugde
schakel te adverteren. Voor nadere 
inlichtingen kunt u zich wenden tot de 
secretaris drs. A.M. Vreugdenhit RA of 
de penningmeester J.P.Ch.Vreugdenhil 
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