
Op naar 's-Gravenzande 
Het wordt nu wel heel kort dag: op 23 
september a.s. fungeert 'De Brug' weer 
als trefpunt voor honderden Vreugden
h/1/en. En wie zich -om wat voor reden dan 
ook- niet als deelnemer aan de derde 
Vreugdenhillen reünie heeft opgegeven, 
kan zonder enig bezwaar alsnog komen. 
Het programma -zie hieronder- is toch 
nog wat gewijzigd. 
De mini-playbackshow is door gebrek 
aan belangstelling geschrapt. De (kleine) 
kinderen zullen op een andere aantrekke
lijke manier worden beziggehouden. 
Jack Vreugdenhit (K X aj) uit Vaassen, die 
tijdens de vorige reünie het zelf geschre
ven gedicht 'De brug van het heden' voor
droeg, zal ook ditmaal een poëtische ode 
aan het geslacht Vreugdenhit ten gehore 
brengen. 
Al met al belooft het weer een gezellige en 
Interessante dag te worden, waarop ook 
een aantal in het buitenland woonachtige 
naamgenoten niet zullen ontbreken. 

Het volledige programma ziet er als volgt 
uit: 

Ochtend: 
9.30uur 
10.00 uur 

10.45 uur 

11.30-
13.00 uur 

Middag: 
13.30 uur 

13.45 uur 

14.00 uur 

14.45 uur 
15.30 uur 

16.30 uur 

Ontvangst 
Vertrek eerste bussen voor 
excursies naar het 'West
lands Museum' en naar het 
'Fort aan den Hoek van 
Holland'. 
Vertrek resterende bussen 
voor excursies met dezelf
de bestemming. 

Optreden Valery Preston 
voor de kinderen. 

Openingstoespraak door 
voorzitter drs. D. Vreugden
hit. 
Jack Vreugdenhit draagt 
gedicht voor. 
Optreden van de band 
'Oversized' o.I. v. Koos Se
kreve. 
Pauze 
Causerie door mevrouw 
H.M. Aben-Nederpeld. 
Aansluitend gelegenheid 
tot discussie. 
Afsluiting reünie door cere
moniemeester Job Vreug
denhil. 

''De Brug'ligt in het centrum van 's-Gra
venzande: Koningin Jullansweg 61, 
telefoon: 01748 13623. 
Op de toegangswegen wordt met borden 
naar 'De Brug' verwezen. 

eugdescha 
Pracht van een hobby 

Hij is geboren en getogen in het Westland en na bijna vijftig jaar volstrekt niet gepor
teerd voor welk ander vaderlands gewest dan ook als woon- of leefgebied. i>e tuinbouw 
speelde een rol in zijn leven en zijn naam kan niet Westlandser. 
Hij is eigenaar van een westlander, een lange, ondiepe schuit. Een Vreugdenhil, die in de 
komende vijf jaar per zeeschip de Rotterdamse haven mocht binnenvaren, loopt de kans 
op de brug -naast de kapitein- een naamgenoot te zien staan, die als loods de volle 
verantwoordelijkheid draagt voor het binnenkomen en afmeren: Evert Vreugdenbil (K 
XII g) uit Hoek van Holland. 
'Ik vond het leuk om in De 
Lier in de tuin van pa te 
werken heb dat vroeger 
ook veel edaan. Maar ik 
had mijn 

end e"Van een 
op deze schepen. 
Varen op Zuid-Amerika kon inhouden, dat 
met een zeeschip de Rio 
Parana in Paraguay moest 
worden opgevaren. Het 
gebeurde wel eens dat het aan 
de grond liep. 'Eén keer zaten 
we wekenlang vast en werden 
we geproviandeerd door een 
watervliegtuig. Er zat weinig 
anders op dan te wachten tot 
we weer vlot kwamen', voegt 
hij er laconiek aan toe. 

Evert Vreugdenhil: 
' .. aanpakken geblazen .. ' 

Zeilen met De twee gezusters. 

Walbaan 
Maar wanneer werd je in de jaren zeventig 
werkelijk tot kapitein op een Nederlands 
zeeschip benoemd? De toekomstver
wachtingen waren van dien aard, dat Evert -
inmiddels getrouwd en vader van de eerste 
van de twee dochters- aan wal blijft om voor 
het Gemeentelijk Havenbedrijf te gaan ~ 
werken, o.a. als scheepvaartverkeersleider 
en wachtchef van de kapiteinskamer. Maar 
na enkele jaren wil Evert als havenloods in 
Rotterdam aan de slag. Dankzij zijn behaal-
de eerste rang en meer dan tien jaar vaartijd, 
voldoet hij aan de gestelde eisen. Op 33-
jarige leeftijd solliciteert hij: met succes. 

Manoeuvreren 
Evert: 'De opleiding krijg je in de praktijk. 

Een oudere loods fungeert daarbij 
als coach. Je moet een grondige 
kennis opdoen van het vaargebied 
waarin je opereert, in mijn geval 
het gebied van de Botlek, Pernis, 
de stad Rotterdam, Vlaardingen en 
Schiedam. Je moet de vaarregels op 
je duimpje kennen, weet hebben 
van lokale regels etc. Maar het 
belangrijkste blijft het manoeuvre
ren met het aan- en afmeren . 
De opleiding duurde destijds drie 
maanden. Tegenwoordig is dat een 
jaar.' 
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(vervolg van pagina 1) 

De twee gezusters 
Heeft Everts hobby te maken 
met de omstandigheid, dat 
zijn geboortehuis op een 
voormalige scheepswerf 
stond, waar westlanders 
werden gebouwd? 'Dat zou 
best kunnen; ik heb er vijf 
jaar gewoond', zegt hij . 
De eerste westlander die 
gedeeltelijk door Evert zelf 
en deels op een werf werd 
verbouwd, was van 1975 tot 
1989 zijn eigendom. 
'Aanvankelijk was ze ons 
vakantiedomein. Maar ik 
kreeg steeds meer plezier in 
het zeilen. Daarom werd ik 

Evert vindt het prachtig 
werk, al is het natuurlijk 
wel flink aanpakken 
geblazen: onregelmatige 
diensten, vijf dagen op 
(d.w.z. 24 uur oproepbaar), 
vier dagen af. 'Zeer 
afwisselend ook, het ene 
moment manoeuvreer je 
met een booreiland, het 
andere moment ben je aan 
de slag met het museum
schip De Buffel of sta je op 
de brug van een Pools 
passagiersschip. Dan kan 
het gebeuren dat de Poolse 
kapitein je vraagt of je 
familie bent van Eddy 
Vreugdenhil, die hij in 
Buenos Aires had ontmoet'. 

De loods aan boord van lid van de Landelijke 

r-o..~ddy is de zoon van Louis 
Vreugdenbil (N X u), 

museumschip De Buffel. vereniging tot behoud van 
zeilende bedrijfsvaartuigen. 

aanvankelijk chef-hofmeester bij Van Nievelt 
Goudriaan, later woonachtig in Argentinië, 
zie pag. 355 familieboek, red.) 

Westlander 
Eenmaal aan de wal kreeg Evert behoefte aan 
een hobby. Toevallig las hij in de krant een 
artikel over de herbouw van een westlander. 
Evert: 'Vroeger, zo in de tweede helft van de 
vorige eeuw, werd deze ondermeer gebruikt 
bij het afgraven van de duinen, ter verbete
ring van de geestgronden. Ook werden er 
vrachten mee vervoerd. Mijn opa van 
moederszijde was schippersknecht op een 
westlander, die tussen Naaldwijk en Dintel
oord voer. De westlander fungeerde ook als 
markt- of veilingschuiL En -net als met de 
enigszins vergelijkbare skûtsjes- kun je er 
zeilwedstrijden mee houden, of haar voor 
recreatieve doeleinden gebruiken. Je kunt er 

.. - ok mee deelnemen aan demonstraties of aan 
<!en vlootschouw, bijvoorbeeld aan de viering 
van Leidens ontzet, Amsterdam Sail of 
Rotterdam Maritiem.' 

Er zijn nu ongeveer veertig verbouwde 
westlanders in de vaart en zo'n tien zijn er in 
opbouw. Je kunt op het moment van een 
restauratiegolf spreken: de casco's worden 
overal vandaan gesleept.' 
Evert heeft zijn eerste westlander inmiddels 
vervangen door een tweede, bouwjaar 1914, 
verbouwd in 1990, genaamd De twee 
gezusters. 'Ze fungeerde eerst als vervoer
middel voor lokale vrachtjes en werd daarna 
verkocht aan een tuinder in Naaldwijk. 
Vervolgens werd ze verkocht aan een tuinder 
in Monster om tenslotte te worden gebruikt 
als ponton in Honselersdijk. En nu vaar ik er 
wedstrijden mee, zoals de Turfrace (ieder 
najaar) en de Driedaagse tocht Warmond
Vinkeveen v. v. 
Iedere keer weer een belevenis door de 
aparte sfeer: gelijk gestemde zielen -of 
fanatiekelingen- die het zeilen zo lang 
mogelijk blijven volhouden. En reken maar 
dat je er een behoorlijke conditie voor nodig 
hebt! Gelukkig gaat het mij allemaal nog 
goed af. Hopelijk blijft dat zo, want eerlijk, 
het is een pracht van een hobby! 

j(Ulp (red.) 

Het bestuur heeft vla/vla een brief onder ogen g(Skfegen van boekhandeVul.tgeveriJ, 
Heraldica -voorheen Louter Antiquariaat Èloelihl;,ndél te Rotterdam- waarin hetl<leuren
familiewapen van het oude geslacht Vreugdenhil te koop wordt aangeboden vo.or t. 
39,95 (incl. btw/excl. portokosten)~ Volgens deze. brief Is het familiewapen uitgevoerd in 
de originele heraldische kleuren, die door de eeuwen heen zijn gevoerd. Het formaat 
bedraagt ongeveer 20 bij 30 cm en het wapen wordt begeleid door een korte 
geslachtsomschrijving. 

Het lijkt ons zeer wenselijk u erop te attenderen, dat het voornoemde wapen niet 
behoort bij het geslacht Vreugdenhll en dat de ges/achtsomschrijving onjuist is. Het 
Centraai~Iureau voor Genealogie heeft In zijn maandblad Gens Nostra en in 
Mededelingen Centraal Bureau. voor ()enf!alogie ook tegen de praktijken van dez~ 
boekhandeVuitgeverij geageerd. U bent dus g!Jwaarsr;huwd voor deze en andere 
aanbieders van zogenaamd heraldisch verantwo,orde reproduktles van ons 
familiewapen. <;- · 

Een replica van het originele familiewapen Vrèugdenhil, zoals geregistreerd bij /let 
Centraal Bureau voor Heraldiek, Is bij ons verkrijgbaar voor f. 25,- Inclusief portokosten. 

met stip 

:nelis Vreugdenbil (EX a) uit Deve 
ste e in de Vreugdeschakel nr. 27 van 
februari 1994 voor een rtibriek te openen, 
waarin Vreugdenbillen met vakantie in het 
buitenland een groet aan de' familie zenden. 
De eçrste bijdrage -een groet aan de redactie
komt uit het Kakadu National Park in 
Australië van voorzitter Dik, op bezoek bij 
zijn broer en zijn gezin in Sidney. 
• Een snelle en spontane reactie op een item 
uit deze rubriek in ons vorige nummer komt 
uit huize H. Vreugdenbil in De Lier. De 
crossers over wie het toen ging waren dochter 
Nel Vreugdenhil-Scheffers, kleindochter 
Marijke en kleinzoontjes Johan en Frank. 
En -zo werd ons gemeld- ze moeten oom 
zeggen tegen de secretaris. Marijke en haar 
broertjes hebben al een kast boordevol 
prijzen, aldus opa en oma, die en passant 
lieten weten dat de 12Yz-jarige Marijke in 
haar categorie onlangs de 600 meter won met 
de nationale toptijd van 1.43.66. 
• Arend Vreugdenbil (0 IX 1) uit Den Haag 
heeft het gefikst: voor de 25ste keer liep hij -
regen en hitte trotserend- op 81-jarige leeftijd 
in juli de Nijmeegse Vierdaagse uit. Naast de 
25ste medaille leverde hem dat een speciaal 
certificaat op en -uiteraard- onze bewonde
ring! Arend signaleerde nog een andere 
Vreugdenbil onder de tippelaars: Arie (K XI 
w) uit 's-Gravenzande,-Onbekend I'Svoor de 
hoeveelste maal hij meeliep. 
• Ewout Vreugdenbil (J XI à) uit M; asdijk, 
verscheen prominent in de Westlan'ilsche 
Courant: 'hij is voorzitter Yan •heti'wielercomi
té dat oh 5 juli jl. de Ro';;ae van baasdijk 
organiseerde. 'Een vo()rzitter van een 
wielercornit~.die a1s hl'- ui . l~.,d'~lt, met z'n 
kont o · 1shstr.a rt.. Qp enkele 
I ""'"' ',, .. , ' . met eug~enN! , over 
hi;in:l ga~t, t wieW nnen en 
Al 0 0 ° 0 d R"'" d a wmtlg Jaan op e on e 
~an M.aasdijk', het artrlt:I. 
~ Matthijs Pfêter1Nreugdenhil (C X/ac) uit 
SchjpJ ifitlén haalde de krant omdat,fii{ de 
geestelijke vader wa "vlllkt~l);bistorische 
optocht, enkele maanden geleden gehouden 
in De Lier. Thijs onthulde: 'We hebben veel 
mensen gevraagd mee te helpen, maar de 

meesten zeiden: die grootse plannen 
krijg je nooit van de grond. Maar: het 
is precies gegaan zoals ik had 
gehoopt. Ik ben een dolgelukkig 
mens'. 
• Samen met twee andere schilders, 
drie beeldhouwers en een keramist, 
een ontweeper en vier andere artiesten 
exposeerde Pita Vreugdenbil-Groen 
(K XI m) de afgelopen maanden enige 
tijd in De Eijkelenburgh in Bosch en 
Duin. Er hingen 18 schilderijen van 
haar, waaronder Stilleven met venkel. 
Deze maand exposeert Pita met dertig 
andere kunstenaars in de expositie
ruimte van het gemeentehuis van Tiel. 

Aat, secretaris 
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Arend, J ohn en Marcel: hulp in nood op de weg 

Een Vreugdenhil, die in het Westland met schade aan de 
auto stil komt te staan, loopt een grote kans dat een 
familielid hem of haar te hulp komt. Geruime tijd al is in 
De Lier aan de Leeweg een takel- en bergingsbedrijf 
gevestigd, dat gerund wordt door Arend VreugdenhiJ (D XI 
d) en zijn zoons ]ohn en Marcel . 

. Arend werkte vroeger bij de Mercedesgarage in De Lier, 
vlakbij zijn huidige bedrijf. In,het begin van de jaren tachtig 
stopte zijn werkgever met hethaàn- en takelbedrijf 
Arend: 'Ik stelde vast dat er gog eo &_oede boterham in het 
bedrijf te verdienen viel omcJ.ati er geen' concurrenten in het 
Westland zaten. Daarom besloot ik de w'èrkzaamheden over te 
nemen. In het begin van de j ~rén neienf " b ik het kraanbe
drijf evenwel weer afgestoten.1We wet 
en bergingsbedrijf en vervo~~en schad 
timers), heftrucks, tractoren enzovoort. 0 · 
internationale truckberging: 'de 'verste' 
Jen van een truck uit Wenei'l' ' 

Daarnaast voert het bedrijf~ciR het buurtwerk 
voor de ANWB uit. Ook pechg~valfêii' ~ 
worden weggesleept. Allfïïüto's worden " 
dáárheen gebracht waar d€-ei~enaar het wil 
Het bedrijf is daardoor operatîoneel in 11~! 
Nederland. Arend, John en Mareçl voé ~n de 
werkzaamheden samen met één personeelslid 
uit. Het bedrijf, waarin ook Arencts schoon
dochter werkt, is 24 uur per dag bereikbaar, 
gedurende zeven dagen per week. 

Reddingswerk 
PFatend-over zijn-werk-zegt-Arend-veelal
droefenis te zien: ongelukken zijn vaak 
ernstige zaken. Arend: 'Tegenwoordig heeft 
de brandweer de slachtoffers uit het voertuig 
gehaald voor wij gaan takelen. De auto wordt 
zonodig helemaal opengesneden om de 
slachtoffers te kunnen bergen. Maar vroeger 
moesten we wel eens een met zeil afgedekte 
auto met slachtoffers erin wegtakelen. En dat 
zijn bepaald geen plezierige ervaringen.' 
Eén gebeurtenis herinnert Arend zich nog 
heel goed: 'Er was een auto van de dijk 
afgereden en op z' n kop in het water terecht
gekomen. De inzitten-
den lagen in het water. 

-'waarbij je erg voorzientig te werk 
gaan; qmi';~t :ie een nd 
beb:bën;,zodai je ze en met een 
kunt optakeleri'.-, .. en~van•ol<ftimers op 
transport. 
Desgevraagd zegt Arend dat h t bedrijf 
werkt in opdracht van de maatschappijen, 
waarmee volgens vaste tarieven wordt 
afgerekend. De kosten zijn vrij hoog omdat 
met de trucks relatief weinig wordt 
gereden. Autotransportkosten betaalt de 
opdrachtgever uiteraard. 

Materieel 
Arend: 'We rijden met zeven wagens: 
bergingsvoertuigen voor personenwagens 
en voor vrachtwagens. Daarnaast beschik
ken we over autotransporteurs'. 
De trots van de familie is een zware Scania 
112: een truck met een waarde van ca. een 
kwart miljoen gulden, waarin veel eigen 
werk is gestoken (Volgens Arend is Marcel 
het technisch brein van de familie: 'Hij 
tekent, last, snijdt etc. tot weer een fraai 
stuk bergingstechniek in de garage staat. 

Een voorbeeld is de 
omgebouwde terrein

De brandweer en wij 
werden erbij geroepen. 
De brandweer was 
echter naar de verkeerde 
plek gereden. Wij 
hebben toen die mensen 
-die anders waren 
verdronken- gered. 

Arends vader was verwarmings
installateur, zijn opa tuinder, 

maar zelf begon hij een 
takel- en bergingsbedrijf in 

De Lier. Hoe kwam hij daarop? 
De redactie ging op onderzoek. 

kraan, die je nergens 
anders zult tegenko
men.') . 
Op de Scania is een 
Coleskraan gemon
teerd. Het voertuig 
beschikt verder over 

Zoiets vergeet je niet 
snel. Daarom probeer je altijd zo snel 
mogelijk ter plaatse te komen. Dat je nog 
eens zo'n reddingsactie zult moeten onderne
men is zeker niet uitgesloten.' 

Kosten 
John laat foto's zien van geklaarde klussen: 
van takeloperaties, waarbij truck en aanhan
ger in één keer uit het water worden gehesen; 
van een van het pad afgeweken vuilniswagen, 
die wordt opgetakeld; van vrachtwagens met 
mechanische pech; van opgetakelde bussen 

een speciaal voor 
zware vrachtwagens 

bruikbaar bergingssysteem, voor kenners 
een lepel- en reksysteem. 
Marcel heeft alles aangepast, inclusief de 
hydraulische onderdelen. 'De Scania 
hebben we speciaal voor de smalle wegen 
en dijken ingericht, zodat je er in het 
Westland goed mee uit de voeten kunt', 
vult Marcel aan. 

Bij het takel- en bergingsbedrijf Vreugden
hiJ in De Lier hebben ze hun zaakjes prima 
voor elkaar: twee enthousiaste zoons 
werken uitstekend samen met hun vader. 

Maar toch hoop je dat je ze niet hoeft tegen te 
komen, als u begrijpt wat ik bedoel... (' 

Teun 

~. 

Onbestelbare nummers van 
de Vreugdeschakel worden 
altijd bij het secretariaat 
terugbezorgd. Helaas gebeurt 
datnogal 

Ä+I+D~rt-bete.kerrt-dat Ik-de~ 
betrokkene moet zien te , • 
achterhalf/n. Daarom doe ik 
nogmaals een dringend 
beroep op u om eens na te 
gaan of al uw kinderen, 
broers, zusters en zo mogelijk 
neefjes en nichtjes die 

, Vreugdenhilheten, of als 
zl;)danlg geboren zijn, de . 
Vreugdeschakel op het juiste 
adres ontvangen. 
Zendt u mij a.u.b. eventuele 

" aanvullingen en!of mutaties 
op mijn adressenbestand. Dat 

,. bespaart mij vee} tijd en 
moeite. · 

Verder verzoek ik u om mij de · 
burgerlijke stand-mutaties 

·(geboorte, huwelijk, 
. overlijden) zoveel mogelijk 

s chriftelijk door te geven. Dit enerzijds 
in een poging om in de toekomst een 
basis te hebben voor een mogelijke 
aanvulling op ons familieboek. 
Anderzijds om -Indien toegestaan
iedere lezerlontvanger van de 
Vreugdeschakel van deze mutaties via 
de Vreugdenhitkroniek op d.e hoogte 
te stellen om zo een sterke 
familieband te bewerkstelligen. Voor 
voorbeelden daarvan verwijs Ik naar 
de Vreugdenhllkroniek. 
Tijdens de reünie in '~·Gravenzande 
kunt u bij mij de u bekende gegevens .. 
verifiëren. 

Aat, secretaris 
Adres: zie pagina 4 
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Helpen nood te lenigen 

Abram Vreugdenkil (K XI bi) uit Maassluis is sinds enkele jaren nauw betrokken bij de materiële hulpverlening 
aan inwoners van de provincie Sub-Karpaten van de republiek Oekraïne. Met eigen ogen heeft hij kunnen zien 
onder welke erbarmelijke omstandigheden de bevolking van dit gebied moet leven. 

Om de nood enigszins te lenigen werd in Maassluis en 
omgeving in 1993 een voedselactie georganiseerd, die 
resulteerde in een transport, per truck, van 1200 voedsel
pakketten, veel kleding en diverse hulpgoederen. De 
actie werd in 1994 met nog meer succes herhaald, nu 
onder de naam Actie Kerstgroet '94 en mede dankzij de 
inbreng van scholen in Maassluis en Maasland en de 
diverse winkelacties. De opbrengst was 1400 voedsel
pakketten, kleding, schoenen, ziekenhuisbedden, 
medicijnen enz. 

Maassluis- opnieuw een bezoek gebracht aan de Sub
Karpaten. Daarna is besloten dit najaar opnieuw een 
voedselactie te organiseren (AK '95). 
Abram hoopt dat ook vele naamgenoten in Maassluis, 
Maasland en omgeving op één of andere wijze deze 
actie willen ondersteunen. 
Graag zal hij u nadere informatie verstrekken. Zijn 
adres is Botter 18, 3144 GB Maassluis, telefoon: 01899 
20787 (na 10 oktober: 010 5920787). 

Abram Vreugdenhit In mei jl. heeft Abram VreugdenhiJ samen met zijn 
vrouw en andere leden van de organiserende stuurgroep -
allen lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk van 

" - ' - k~ c • - - - ' - ".; ' ~ ' ' • ' 

. · · ·,">·~Yr~ugden~ilkroniek · ·· ., 

(niet eerder gepubliceerde mutaties van vóór 
31-12-1991) 

Geboren 
15.05.1984 te Nieuwegein, Wilma, dochter 

van Jacob Pieter Chrisliaan 
VreugdenhiJ (K XII ac) en 
Henny Bussta 

20.07.1984 te Hamilton, Jacklynn, dochter 
van Arie Pieter VreugdenhiJ (K 
XII af) en Els je van der Brug
ghen 

04.02.1986 te Nieuwegein, Christina, 
dochter van Jacob Pieter 
Chrisliaan VreugdenhiJ (K XII 
ac) en Henny Busstra 

28.06.1986 Bianca Silvana Svea, dochter 
van Jakob Engelhert VreugdenhiJ 
(N X at) en Mariena A. van 
Oudheusden 

08.06.1987 te Bennekom, Annelies, dochter 
van Dirk VreugdenhiJ (K XII ad) 

..----\ en Hendrike Beere 
.-1.03.1988 te Hamilton, Aren Robert, zoon 

van Arie Pieter VreugdenhiJ (K 
XII af) en Elsje van der Bruggen. 

04.05.1989 te Maasland, Angie, dochter van 
Huibrecht André VreugdenhiJ (K 
XI ab.2) en Hetty Roodborst 

26.02.1991 te Rotterdam, Daniel Johannes 
Gerrit, zoon van Willem Ype 
VreugdenhiJ (B X g.l) en Gerda 
Krammer 

04.08.1991 te Hamilton, Mark Jonathan, 
zoon van Arie Pieter Vreugden
hiJ (K XII af) en Els je van der 
Brugghen. 

Gehuwd 
02.07.1987 te Amersfoort, Elisabeth 

Cornelia Vreugdenbil (K XI 
af. JO) met Markus Timmer
man, geboren 17.09.1963 te 
Hooghalen (zoon van Hendrik 
Timmerman en Femmigje 
Stevens 

15.07.1987 te Hardenberg, Jeannette 

Vreugdenbil (K XI af.9) met 
Jan H. Bollemaat, geboren 
23.08.1963 te Diffelen (zoon van 
Hermannes Bollemaat en 
Geertruida Schuurmans) 

24.07.1987 te Utrecht, Marianne Vreug
denbil (K XI af.8) met Jan L. 
Gunnink, geboren 25.06.1965 te 
Groningen (zoon van Marco 
Gunnink en Hiliegje Souman) 

14.08.1987 te Vollenhove, Esther Lydia 
Vreugdenbil (0 X j.8) met 
Johannes C. van Voorst, 
geboren 09.10.1965 te Lisse, 
zoon van Jan van Voorst en 
Adriana J. Kardol 

20.08.1987 te Rijswijk, Antonia Vreugden
bil (D X b.2) met Wilhelmus 
L.H. Kloosterman, geboren 
29.09.1954 te Rijswijk 

19.05.1988 te Lunteren (Ede), Geertruida 
Cornelia Vreugdenbil (K XI 
e.3) met Rinus Lagerweij, 
geboren 20.10.1962 te Lunteren 
(zoon van Brand G. Lagerweij 
en Belia G. Laurier) 

I 0.11.1988 te Maasland, Huibrecht André 
Vreugdenbil (K XI ab.2) met 
Hetty Roodhorst, geboren 
31.01.1966 te Maasland 

28.06.1991 te Emmeloord, Robert Jan 
Vreugdenbil (K XI af.11) met 
Jenny Vermeer, geboren 
17.12.1967 te Hoogeveen, 
dochter van Pieter Vermeer en 
Elsje Wendt 

Overleden 
12.11.1983 te Kampen, Hendrik de Ruijter 

(A IX 11) 
11.11.1990 te Voorburg, Willempje 

Boomert (MIX b.1) 
01.03.1991 te Hoofddorp, Cornelia Adriana 

Vreugdenbil (K IX g.8) 
23.09.1991 te Krimpen aan de IJssel, Roelof 

Koppenol (N IXj.9) 

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

De Vreug~e~chakel is een uitgave van 
de 

FAMILIESTICHTING 
VREUGDENHIL 

Oplage: 1200 

Voorzitter: 
Drs. D. Vreugdenhil, 
Willem Alèxanderplantsoen 155, 
2991 NC Barendrecht, 
tel.: 01806•.15453 (buiten kantooruren). 

Secretaris: . 
Drs. A.M. Vreugdenhil RA, 
Hohorst24, 
2678 DD De Lier, 
tel.: 01745-16173 (buiten kantooruren). 

Penningmeester: 
J.P.Ch. Vreugdenhil, 
Lariksdreef 25, 
3137 PH Vlaardingen, 
tel.: 010-4750032 .(buiten kantooruren). 

Bibliothf1.caris: 
Dr. Th. Vreugdenhil, 
Muzenlaan 95, 
2353 KC Leiderdorp, 
tel.: 071-413809 (buiten kantooruren). 

.·N~( . 
Redactie: 
J. VreugdenhiJ (eindredacteur); 
Daniël v.d. Merwedestraat 7, 
3341 GB Hendrik I do Ambacht, 
tel.: 01858-15066. 

Kopij: 
Gaarne zenden aan' de redactie. 

Advertenties: 
Voor VreiJgdenhillen en niet-Vreugden
hillen is er gelegenheid .in de Vreugde
schakel te adverteren. Voor nadere 
inlichting~h kunt u zich wenden tot de 
secretaris drs. A.M. VreugdenhiJ RA of 
de penningmeester J.P.Ch.Vreugdenhil 
(adressen zie boven). 

Postbank nr. 53.11,808 
t.n.v. Familiestichting \(reugdenhil 

Wilt u de Familiestichting VreugdenhiJ 
moreel en financieel steunen, dan wordt 
dat zeer op prijs gesteld. De minimale 
donatie bedraagt f 25,- per jaar. Giften 
klein ofgro()t zijn uiteraard welkom. 
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