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Arend wilde van z'n leven geen boer worden 
Hoe lang is het geleden? dacht ik toen ik via de Hoornbrug Rijswijk binnenreed en de 
route V.d. Heydenstraat- Gouverneurlaan-Troelstrakade-Soestdijksekade koos. Mijn 
ouders woonden ooit enige tijd in het grensgebied tussen Den Haag en Kijkduin en als 
ik ze bezocht,reed ik altijd dit traject. Ze zijn er al jaren niet meer. Ditmaal was ik op 
weg naar naamgenoten van 88 en 86 jaar, ouder dan mijn vader en moeder ooit 
geworden zijn. 
Vorigjaar vierden ze feest omdat ze 60 jaar getrouwd waren en onlangs namen ze hun 
intrek in een verzorgingstehuis in de wijk Loosduinen: Arend en Nel Vreugdenhil
Scholtus (0 JX 1). 
Swanesteyn, het gebouw waarin ze nu wonen en leven -zelfstandig wonen mede als 
gevolg van een gebroken heup die Nel opliep vorig jaar ging niet meer- is een tien 
verdiepingen hoog en ligt aan de kop van een schaduwrijke (Nieuwendammer)Iaan. 
'Arend', zegt de man die achter de opengaande deur tevoorschijn komt. 'Jaap', 
antwoord ik met wat extra stemvolume omdat ze mij verteld hebben dat Arend 
hardhorend is. Maar die stemverheffing bij de deur is eigenlijk overbodig, want ik zie 
er niet uit als een overjarige belastinginspecteur die uitgerekend op hetzelfde moment 
aanbelt waarop ik word verwacht. Binnen is Arends levensgezellin. We gaan bij het 
raam zitten. Ik zet mijn stoel nog wat dichter bij het echtpaar om de gehoorafstand te 
verkleinen. We kijken uit op het uitgestrekte groen van Loosduinen van bovenaf 
gezien. Loosduin en, waar het allemaal begonnen is ... 

Maar eerst komt het album op tafel met de 
foto's van het feest ter gelegenheid van het 60-
jarig huwelijk van vorig jaar. In kleinere 
gemeenten in ons land komt de burgemeester in 
eigen persoon op bezoek als zo'n feest wordt 
gevierd, maar in Den Haag gebeurt dat niet. 'Er 
zijn er te veel ' , zegt Arend. Toch ontdek ik 
tussen de feestgangers op de foto's het gezicht 
van ex-minister en ex-Kamervoorzitter en nu 
burgemeester van Den Haag Wim Deetman. 
' Hij was hier privé' , legt Arend uit. 'Onze 
oudste zoon Tom is bevriend met hem. Ze 

was. Mijn vader moet een man geweest zijn met 
moderne opvattingen. Zo liet hij met behulp van 
monsters wekelijks de melk van zijn koeien 
controleren op melk- en vetgehalte en dat 
vonden zijn collega' s in de omgeving maar een 
rare zaak. Ook weet ik nog, dat hij zelf zijn vee 
fokte, stamboekvee wel te verstaan, heel 
professioneel. Of ik ooit boer had willen 
worden? Moet je goed luisteren: ik heb altijd 
gezegd: 'Al word ik tweehonderd jaar, boer 
word ik van z 'n leven niet. En waarom ik dat 
altijd heb gezegd? Omdat ik een broertje dood 

had aan dat melken. Ik werd hebben samen op school gezeten 
en gingen als ze vakantie hadden 
vaak een aantal weken op stap. 
Wim Deetman is vroeger heel veel 
bij ons thuis geweest. We vonden 
het natuurlijk hartstikke leuk dat 

Jongste uit gezin 
van twaalf, vader
loos en eenzaam 

daar gestoord van'. Maar .. wie 
niet melkt, die niet eet. Een wet 
van Meden en Perzen: als je op 
een boerderij woont moet je -in 

hij ons kwam feliciteren en een prachtige bos 
bloemen voor ons had meegenomen'. In het 
foto-album zit ook nog een brief van het 
Koningin Wilhelminafonds voor de Kankerbe
strijding, waarin erkentelijkheid wordt uitge
sproken voor het bedrag van f. 1500.- dat ter 
gelegenheid van het huwelijksjubileum van 
Arend en Nel werd ingezameld. 

Arend is geboren op een (inmiddels gesloopte) 
boerderij en is de jongste van een gezin vim 
twaalf kinderen. Toen hij in 1913 geboren werd, 
was een broertje dat ook Arend heette dertien 
jaar eerder verdronken en vier broertjes, die 
allen de naam Matthijs naar hun grootvader 
droegen, gestorven. 'Toen ik vijf jaar oud was, 
stierf mijn vader. Hij kreeg tyfus, was maar een 
paar dagen ziek. Veel weet ik niet van hem', 
vertelt mijn gesprekspartner nadat hij zijn 
echtgenote even geassisteerd heeft bij het 
theezetten. 'Hij had een 50 à 60 koeien, tbc-vrij 
vee overigens, wat voor die tijd heel bijzonder 

Arends geval- als je negen jaar 
bent geworden, leren melken en daarna moet je 
mee blijven doen met dat melken. 

Hij wilde eigenlijk tuinder worden. Maar in de 
praktijk blijkt dat er in deze sector in Loosdui
nen en omgeving nog geen droog brood. te 
verdienen valt. Als hij daarom de kans krijgt 
om te gaan werken bij Melkinrichting De 
Sierkan, grijpt hij die. 'Ja, dat was heel aardig 
werk en ik heb er ook goed verdiend ' , zegt 
Arend. Hij heeft het vak van melkboer tot in de 
oorlogsjaren kunnen uitoefenen, maar in de 
loop van die periode was er gewoonweg geen 
melk meer en kwam je niet meer bij de klanten. 
'En dan na de oorlogsjaren probeer je het weer 
op te pakken, maar het blijkt dat de verhoudin
gen helemaal zoek zijn. En wat doe je dan? 
Nou, ik heb nog geprobeerd een eigen melkzaak 
op te zetten maar het bleef bij pogingen. 

Arend is inmiddels getrouwd met Nel. ' Hoe we 
elkaar ontmoet hebben? ' Hij denkt even na, 

Ten geleide 
Dit is dan weer het laatste nummer van het jaar 
2002. Met aandacht ditmaal voor naamgenoten 
op vèrgevorderde leeftijd die recent een 60- jarig 
huwelijksfeest hebben gevierd. Plaats is ook 
ingeruimd voor Ada Loman-Biesheuvel die op
nieuw een verhaal heeft ingestuurd waarin naam
genoten figureren. Ook haar volle nicht Loesvan 
Dalen-VreugdenhiJ komt in the picture, dit keer 
niet vanwege haar eerdere onvolprezen presta
ties voor de vormgeving en de productie van de 
Vreugdeschakel, maar omdat zij iets bijzonders 
het licht heeft doen zien. Verder treft u in dit 
nummer naast bestuursberichten en de vaste 
rubrieken nog een aantal bijdragen uit de lezers
kring aan, waarvoor wij opnieuw graag onze 
erkentelijkheid onder woorden willen brengen. 

Doorgaan met het inzenden van bijdragen bl ijft 
dus het motto. Of ons tippen dan wel knipsels uit 
kranten en tijdschriften naar het redactie-adres 
sturen, waarin een VreugdenhiJ genoemd wordt. 
U bent dat van plan? Geweldig! U kunt bellen of 
schrijven (zie het colofon voor het telefoonnum
mer en het adres) of e-mail en (het a-mailadres is: 
Lvreugdenhil@freeler.nll.Ais u uw plan wilt uit
voeren voor het volgende (februari)nummer, doet 
u dit dan s.v.p. vóór uiterlijk 15 december a.s. of 
zoveel eerder als mogelijk is. Bij voorbaat zeggen 
wij u hartelijk dank! 

Redactie 

Arend raadpleegt het foto -album vol herinne
ringen aan het 60-jarig huwelijksf eest 

lacht dan en zegt: ' Moet u luisteren: ik was wat 
dat betreft niet zo ' n hardloper. Ik vertelde al 
eerder dat ik de jongste uit het gezin ben, al 
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Arend wilde van z'n leven geen boer word~n (vervolg) 

van Menière openbaarde zich bij hem, een 
kwaal die gepaard gaat met duizelingen en 
braken. Daardoor moest hij wel eens weken 
verzuimen en ook wel eens in het ziekenhuis 
opgenomen worden. Toen hij 61 jaar oud was, 

vroeg geen vader meer had en nou ja, een 
beetje een eenzame jongen was . Of me dat in 
ieder geval voelde .. Toen m'n broer Nicolaas in 
1937 in Den Haag (Loosduinen) ging trouwen, 
moest ik tijdens die trouwpartij met een meisje 
op de proppen komen. Ik kende kon hij gebruik maken van een 

regeling tot vervroegde uittreding 
'Die vent moeten we uit zijn werkzaamheden. 

Nel en haar heb ik toen gevraagd 
of ze zin had het trouwfeest mee 
te maken. Ze zei ja en zo is het 
begonnen. Maar niemand heeft 
eigenlijk in de gaten gehad dat 

hebben', dachten ze Maar het beeld van Arend 

we met elkaar gingen. Pas toen we in onder
trouw gingen, werd dat iedereen duidelijk'. 

VreugdenhiJ zou incompleet 
blijven als aan het bovenstaande niet zou 
worden toegevoegd, dat hij ooit ook kerkvoogd 
is geweest, lange tijd penningmeester was van 
een Hervormde zendingscommisie, een tijdlang 
een volkstuintje heeft gehad en in zijn jonge 
jaren enthousiast aan turnen heeft gedaan. Zijn 
grootste hobby bleek uiteindelijk wandelen te 
zijn. 'Wat dat betreft ben ik eerlijk gezegd een 
laatbloeier', licht hij toe. 'Mijn zoon Teun is 
eigenlijk met dat wandelen begonnen toen hij 
nog op school zat. In 1968 liep hij met klasge
noten onder begeleiding voor het eerst de 
Vierdaagse van Nijmegen mee. Toen ze 
terugkwamen uit Nijmegen ben ik ze ergens in 

Arend, uiterst rechts vooraan, tijdens een 
turndemonstratie 

Dat betekende overigens wel, dat er veel 
getraind moest worden in verenigingsverband 
en tal van andere wandeltochten moesten 
worden afgelegd. 

Als we nog even doorpraten over dat Vierdaag
sefestijn, biecht Arend op: 'Ik vind die sfeer 
tijdens de Vierdaagse indrukwekkend. Zeker als 
je op vrijdagmiddag Nijmegen weer binnen
komt. Een kwart miljoen mensen zit of staat je 
daar toe te juichen. Je weet niet wat je ziet en je 
weet niet watje zelf voelt. Het is in één woord 
fantastisch!' ' Is dat gevoel vergelijkbaar met 

Den Haag in een park af gaan 
halen en ik ben toen ter plekke zo 
enthousiast geworden, dat ik 
besloot een jaar later zelf ook 
mee te gaan doen aan het grootste 
wandelfestijn ter wereld, die 

ledere geleverde 
sportprestatie gaat 
gepaard met emotie 

dat wat een Boogerd voelt als hij 
de Koninginnenrit in de Tour de 
France wint of met wat een 
marathonloper voelt als hij 
binnen een redelijke tijd langs 
hekken met tienduizenden fans 

22 juli 1994: Arend Vreugdenhil heeft 
opnieuw een Vierdaagse aan zijn wandel
prestaties toegevoegd 

In 1946 werd Arend gemeente-ambtenaar. Op 
advies van zijn schoonvader had hij contact 
opgenomen met de gemeentelijke instanties. 
Een oproep volgde. Nu had hij na de lagere 
school een aantal cursussen gevolgd en 
diploma' s behaald, zodat hij niet met lege 
handen deze sollicitatiegesprekken kon starten. 
Toen vastgesteld werd dat hij een tien voor 
Rekenen had op zijn Middenstandsdiploma, 
was het pleit snel in Arends voordeel beslecht. 
'Ze stootten elkaar aan en je zag ze denken: die 
vent moeten we hebben,' weet Arend zich nog 
te herinneren. Hij werd dus aangenomen en 
geplaatst op de (mechanische) administratie van 
het Gemeentelijk Energie Bedrijf. Hij zou er 
bijna 30 jaar emplooi vinden en de rang van 
bureauchef behalen. Hij kan over die periode 
natuurlijk heel veel vertellen, een relaas dat 
doorspekt is met boekhoudkundige termen en 
benamingen zoals Burroughs, Bull, mechani
sche administratiesystemen, operators, enz. enz. 
Over het jaar 1960 waarin het ene administra
tieve systeem werd vervangen door een ander, 
veel moderner systeem. Of over het jaar 1965, 
waarin de gemeentelijke gas- en energiebedrij 
ven van ' s-Gravenhage en het Westland 
fuseerden .'De administratieve overheveling 
heeft een jaar gekost en ik heb dat voor het deel 
waarvoor ik verantwoordelijk was ook op m'n 
eentje moeten doen, ' zegt hij met enige trots. 
Maar het zat niet in alle opzichten mee: na zijn 
40"' kreeg Arend last van zijn oren, de ziekte 
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Vierdaagse van Nijmegen. Terwijl zoonlief na 
de derde keer stopte, ging Arend door: in totaal 
liep hij 25 keer het parcours rond Nijmegen. 

Arend en Nel Vreugdenhil 

de laatste meters naar de finish aflegt?' vraag 
ik. Arend denkt even na en zegt dan voorzichtig 
articulerend: 'Kijk, dan heb je het natuurlijk 
over topsport. Maar ik ben er heilig van 
overtuigd, dat iedere sportieve prestatie met 
emotie gepaard gaat'. 

Mag je er als vader een beetje trots op zijn, dat 
twee van je zoons jarenlang de Familiestichting 
Vreugdenhil, de een als bestuurslid /bibliothe
caris en de ander als mede-redacteur van dit 
blad (bedoeld zijn Tom en Teun-red.), meer 
'body' hebben gegeven? 'Ja zeg, natuurlijk ' , 
antwoordt Arend spontaan. 'Ook al had ik m'n 
jongens zo nu en dan geen adviesje gegeven, ik 
ben daar erg trots op, ik vind dat prachtig. En 
iedere nieuwe aflevering van de Vreugdescha
kel blijf ik met veel genoegen lezen.' 

Jaap 

van het bestuur Het hoe en waarom van de genealogiecode 

De meeste lezers hebben een verwantschap met de 
naam Vreugdenhil. Zij vinden op hun adressticker 
dan een genealogiecode. Deze code is terug te 
vinden in ons alom geprezen en uiterst waardevolle 
stamboomboek 'Het Westlandsche geslacht 
Vreugdenhil, bijkans vier eeuwen genealogie'. 
Daarin wordt in de inleiding het hoe en waarom van 
de genealogiecode uitgelegd. 
Het gezin van Jacob Jaccbszoon en Heiltje Willems 
wordt aangeduid als generatie nul. Hun kinderen 
vormen de eerste generatie en hebben het Romeinse 
cijfer I gekregen. Dit gaat zo door tot en met de vijfde 
generatie (het Romeinse cijfer V). 
Vanwege de omvangrijkheid zijn -ter wille van de 
overzichtelijkheid- de zonen van de vijfde generatie 
voor zover zij een gezin stichtten, beschouwd als de 
stamvaders van hun nakomelingen. Al die stamva
ders noemen we takken en ter onderscheiding 
worden ze aangeduid met de hoofdletters A tot en 
met 0 (met uitzondering van 1). Naderhand is er nog 

een tak X aan toegevoegd. Samen dus vijftien takken. 
De generaties zijn -zoals gebruikelijk- aangeduid met 
Romeinse cijfers, eventueel voorafgegaan door de 
letter van de tak. De kleine letters a, b, c enz. zorgen 
voor de unieke code voor personen die tot dezelfde 
generatie en tak behoren. 
Enkele voorbeelden: 11 a wil zeggen generatie twee, 
volgletter a; A Vil c wil zeggen tak A, generatie zeven, 
volgletter c; K IX aa wil zeggen tak K, generatie 
negen, volgletter aa (die na de z komt). 
Wanneer wij in de Vreugdeschakel een bepaalde 
Vreugdenhil noemen, geven wij daarbij ook, als dat 
enigszins mogelijk is, de bijbehorende genealogie
code op. Dat stelt u als lezer dan in staat om -als u in 
het bezit bent van het stamboom boek- die persoon 
terug te vinden en kennis te nemen van de bij hem (of 
haar) behorende stamboomgegevens. Als u het 
stamboomboek nog niet in huis hebt, zou u kunnen 
overwegen het aan te schaffen. Het is en blijft een 
bijzonder boekwerk! Aat, secretaris 



Goede wijn behoeft geen krans? 

'Het verzoek van het bestuur en de dirigent om dit boek te schrijven deed mij plezier', 
schrijft Loes van Dalen-Vreugdenkil (K X e, 3) uit Hillegom in de inleiding van het 
door haar samengestelde gedenkboek Vijftig jaar Oratoriumkoor Bennebroek 1952-
2002, met als ondertitel: Van Bach tot Bernstein. Ongetwijfeld zullen alle bestuursle
den en de dirigent van dit koor, de bijna honderd leden/zangers en zangeressen, de 
talloze fans en begunstigers, kortom allen die dit koor een goed hart toedragen er 
inmiddels plezier in hebben dat Loes van Dalen dit boek geschreven heeft en het 
met heel veel genoegen lezen en herlezen. Zelfs de toevallige kennisnemer van dit 
boek, die allang blij is dat hij ongeveer weet waar Bennebroek ligt, die nauwe
lijks affiniteit heeft met koormuziek en nog nooit van het Oratoriumkoor 
Bennebroek heeft gehoord, leest met veel plezier dit stijlvol uitgegeven boek. 
Sterker nog, hij denkt als hij het boek uit heeft: 'Nou, als ik nog eens in de 
gelegenheid ben om een concert van dit koor te bezoeken, dan moet ik dat 
doen, want dat oratoriumkoor is niet zo maar een koor en die vijftig jaar 
lang dezelfde dirigent is niet zo maar een dirigent ... 

Ik schrijf dit allemaal niet om u een avondje 
Bennebroek aan te praten, maar omdat ik het 
heel knap vind wat Loes met dit boek geprodu
ceerd heeft. Geen chronologisch opgebouwd 
verhaal van oorspronkelijk een clubje Benne
broekse zangers van gereformeerden huize, dat 
uitgroeit tot een veelgeprezen regionaal 
cultuurmonument, maar een kaleidoscopisch 
opgezette samenvatting van wat er dank zij dat 
koor muzikaal in Bennebroek en daarbuiten te 
genieten viel tussen 1952 en 2002. 
Waarin veelvuldig kwalificaties als 'vernieu
wend bezig' , ' successen' , 'origineel' , en 
' huzarenstukjes op je naam schrijven' voorko-

men. Een fraai in een stijlvol wijnrood 
jasje gestoken gedenkboek van 100 pagina's, 
vol foto's, overzichten, krantenrecensies, 
muzikale vaktermen met uitleg in de marges. 
Professioneel en dus evenwichtig opgemaakt, 
inhoudelijk in overeenstemming met de streng 
in de hand gehouden, vooraf gemaakte ' boek
houding', omdat de omvang van te voren was 
vastgelegd en er heel veel foto ' s in moesten. ' t 
Had wat Loes betreft veel dikker mogen en 
kunnen zijn. 

Ik had het uit voor ik het besefte. Ook voor mij 
had de omvang groter mogen zijn. Maar de 

Loes van Dalen- Vreugdenhil met haar boek 
(foto Michel ter Wolbeek, Lisse) 

suggestieve werking bleek voldoende doeltref
fend. Voor mij tenminste, die dacht: Goede 
wijn behoeft geen krans? Flauwe kul! Het doet 
mij juist veel plezier met hulde af te sluiten! 

Jaap 

Sterrebos_of De theemuts van moe 
Twee grote koffers lagen al voor driekwart schip in aantocht. Een golf van minachting was 
gevuld op het bed van mijn ouders. Het vertrek mijn deel. 'Zó spreek je dat uit, onthoud hetl'en 
naar Driebergen over twee dagen was een mijn broer zei het driemaal voor ... Later op de 
gebeurtenis van belang. Twee weken de dag zochten we het gras op. Languit liggend 
omgeving verleggen van de lage landen naar de pakten we het brood uit, tuurden naar de kleine 
hogere gronden met bos en hei! De schoolva- wolkjes boven ons en werkten melk en brood 
kanties hadden in het hele land een aanvang snel naar binnen. 'Wat zie jij? Je moet het me 
genomen. Vandaag lag het Schiedamse meteen zeggen', vroeg ik aan mijn broer. 
Sterrebos nog binnen onze mogelijkheden. Met Anders zou de wolk weer van vorm veranderen. 
brood en drank bepakt gingen wij daar naar toe. Hij antwoordde: 'Een golvenschip varend langs 
Kleine weggetjes met geurige struiken en hemel en hel' , 'Bah, alweer schepen, zeg eens 
bomen nodigden de Schie- wat anders', zei ik terug. 
dammers uit om dit charmante 'Nou, wat zie jij er dan in, in de 
bosje te betreden. Soms rook Ze hebben het voor- grote wolk?' vroeg Maarten nu aan 
het er overvloedig naar de zien op UW hoedj"e mij. 'Een golvenpaard, dravend 
vlierbloesem, later weer naar langs bos en hei' , gaf ik ten 
de bedwelmende jasmijn en antwoord. 'Bah' , sprak Maarten, 'jij 
naar de acacia' s. Het Sterrebos was het woud met je eeuwige paarden! Weet je niets anders te 
van verlangen voor kinderen die een vrije dag 
ter beschikking hadden. Het bosje wist te 
verlokken en te verleiden. Aan het eind van de 
paden was er voor ons een Sirene. De Nieuwe 
Waterweg zong voor ons een golvenlied als de 
grote schepen er statig voorbij kwamen varen. 
Net voordat we bij deze open plek aankwamen, 
passeerden we de overslagplaats van Gulf-Oil. 
Het rook er een beetje weeïg. Mijn iets oudere 
broer Maarten gaf bij alles tekst en uitleg. Hij 
was de scheepsdeskundige in ons kleine 
gezelschap. Dit schip diende hiervoor, dat 
schip- wist Maarten- was in Polen gebouwd, 
een ander schip vervoerde bulkgoederen enz. 
enz. 'Straks komt er een Rus voorbij, ik heb 
mijn bril op en ik kan de naam nu al lezen! ' 
pochte hij. 
Ikzelf las zonder bril hardop de naam van het 

bedenken?' 
Bij een klein wolkje, dat iets lager voorbij 
kwam drijven, waren we eensgezind, en zeiden 
we bijna op hetzelfde moment: 'Daar vaart de 
theemuts van moe!' 
We lachten onbedaarlijk. We waren even 
verzoend met elkaar. De twisten en de ruzietjes 
hadden meestal de overhand. Maar die duurden 
nooit lang. Daarvoor was er te veel te beleven, 
te zien en te horen. Weetgierigheid was het 
sopje waarmee we waren begoten. Wij wilden 
weten ... 
Het Sterrebos gaf ons die mengeling van 
mystiek en onthullingen. Voor ons hoefde niet 
alles onthuld te worden. Wij wilden ook graag 
dromen. 

In de klas merkte een onderwijzer op dat ik veel 
meer aandacht had voor twee vliegen op het 
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raam dan voor zijn uitleg bij een rekenvraag
stukje. 
Mijn ouders kregen het dan weer te horen van 
de schoolleiding: 'U heeft dromerige kinderen. 
Wat doen wij daaraan? ' Het antwoord kon niet 
gegeven worden. Mijn vader en moeder hadden 
allebei iets dromerigs. Van achter de naaima
chine zag ik bij mijn moeder dan een zweempje 
komen van een veranderende gezichtsuitdruk
king. Mijn vader zat vaak urenlang gebogen 
over kunstboeken of tijdschriften, ook inge
keerd, dromerig. 

Het Sterrebos lieten we achter ons: we gingen 
met de trein naar Driebergen. Maarten bleek te 
zijn ingeruild tegen onze grootmoeder Jaapje 
VreugdenhiJ-Noordam uit Rotterdam. Oma 
kwam ons een week vergezellen op de wande
lingen die dagelijks zouden worden gemaakt. In 
een huis aan een laan die uitkwam op de 
Arnhemse Bovenweg, in het mooie dorp 
Driebergen, hadden mijn ouders een bovenetage 
gehuurd. Met een groot, vierkant balkon en een 
rustieke houten balustrade. Aan de achterzijde 
van het huis lag een ruime tuin, daarachter het 
bos of een park. Ik herinner me dat niet meer zo 
goed; in ieder geval was het daar bomenrijk. 
Wij sjouwden de eettafel en de stoelen door de 
openstaande deuren naar het balkon. Buiten 
werd gegeten. Tot laat in de avond en het begin 
van de nacht zaten de drie volwassenen daar. 
Zij misten geen televisie: daarvoor in de plaats 
was het vogelengezang gekomen. Er waren de 
wandelingen. Zonder ophouden werden hele 
dagdelen ingevuld met wandelen. Vooral de 
avonden waren favoriet. Ik escorteerde het 
geheel met kinderlijk gehuppel. Van het ene 



moment op het andere verschenen de eerste 
vleermuizen. Zij bleken te dansen om de bomen 
en de lantaarnpalen. Steeds meer zagen we er. 
De Zwitserse brug was door de bomen heen al 
te zien. Oma droeg een hoofddeksel met 
uitstekende kleine voorwerpjes erop. En juist 
zij, die de grootste angst kende, kreeg de 
vleermuizen rakelings langs haar statige hoofd 
te verduren. 'Bertha, loop toch eens wat door!' 
Mijn moeder werd als kind toegesproken. 'Jij 
hebt geen last van de vleermuizen, ik wel' . Mijn 
moeder reageerde aarzelend: 'Zet die hoed af, 
al die vleermuizen hebben het op uw hoedje 
voorzien'. 'Nee, dan kreukt m'n hoed,'sprak 
oma nijdig. 
Waar ik als kind op had gehoopt, gebeurde. Ik 
stond te dansen van uitzinnigheid. De hoed was 
even terzijde aangeraakt door een vleermuis, 
die het fraaie hoedje een tiental meters de 
donkere lucht in haakte. Als een donkere vage 
flard kwam de hoed opeens weer terug op aarde 
vallen. Of het allemaal heel gewoon was, lag de 
hoed iets later in het sappige gras. Net of het 

Kort geleden meldden wij u dat het bedrijf van 
Vreugde Tours is overgenomen, maar dat de 
nieuwe eigenaar de naam Vreugde Tours heeft 

daar in een etalage lag. 'Ga in het vervolg maar 
zonder mij, ik ga 's avonds niet meer mee!' 
Oma's stem haperde wat van de schrik. Haar 
hoed zette zij evenwel niet op . .. 

Mijn vader, die niet mee was gaan wandelen, 
kwam ons een eind tegemoet. Hij zwaaide met 
een brief naar ons en liep stevig door.' Wat is 
er?', vroeg mijn moeder, bang opeens. 'Je zoon 
zit op volle zee; hij heeft zich aangemeld als 
ketelbinkie'. Pa overhandigde haar de brief. 
Mijn oma neuriede een bekend liedje en in 
gedachten sprak ik de woorden mee op haar 
geneurie: 'Toen wij uit Rotterdam vertrokken ... 
'Het waren de woorden van de sentimentele 
ballade van een Rotterdamse ketelbink, die 
nooit van haaien had gehoord. Ik dacht terug 
aan het Sterrebos in Schiedam. Dat moest 
Maarten hebben gepasseerd op zijn reis. Mijn 
broer was nu op zijn golvenschip maar de 
theemuts van moe zou hij voorlopig niet 
terugzien ... 

Ada Biesheuvel 

't Klopte niet als een bus 
aangehouden. Je kunt de bussen van het bedrijf 
dus overal in Europa tegenkomen. Maar soms 
klopt er iets niet met zo 'n bus! Onze vroegere 
mederedacteur Teun Vreugdenhil uit Kruinin
gen was deze zomer met zijn vrouw in Rusland, 
waar ze een rondreis maakten in de streek 
tussen Moskou en Sint Petersburg. Hij had een 
paar jaar geleden, toen ze daar ook waren, al 
vastgesteld dat er in Rusland veel oude auto's 
rondrijden. Dat is nog steeds zo, hoewel het 
wagenpark wel wat nieuwer is. Teun schreef 
ons: 'Watje veel ziet zijn vrachtwagens en 
bussen die in West-Europese landen econo-

De 'gesnapte' bus van Vreugde Tours 
in Sint Petersburg 

En nu maar afwachten ... 
Eerder heb ik u in deze kolommen -zie onder meer nummer 48 van juni 2001- kennis 
laten maken met een gepensioneerde Ieraar biologie uit Middelburg, die ik ontmoette 
op een camping in Zuid-Frankrijk. Toen ik daar afgelopen zomer na twee jaar weer 
verbleef, vroeg ik mij al gauw af of hij er ook was. De eerste dagen zag ik iedereen 
terug die ik van eerdere bezoeken kende. Maar hem zag ik niet. Ik begon me dus een 
beetje zorgen te maken. Twee jaar is een lange periode waarin heel veel kan gebeuren. 
Frappant is, dat hij zich eveneens zorgen had gemaakt over mij, te meer omdat ik het 
jaar ervoor niet op de camping was verschenen. Dat bleek allemaal toen ik hem op een 
dag op de fiets tegenkwam met een emmertje vol mosselen, die hij op een visafslag in 
de naaste omgeving op de kop had getikt. 'Jaap', riep hij me toe,'je bent er weer! We 
hebben erg over je ingezeten'. 

Als we in de loop van de volgende weken weer 
helemaal bijgepraat zijn -soms schuifelt de 
thermometer de 33 graden voorbij en veroor
zaakt een nijdige rukwind vanuit de bergen 
tijdens onze gesprekken de nodige afleiding en 
hilariteit door in zee vlinderende parasols
blijkt de in het Zeeuwse Kapelle-Biezelinge 
geboren en toen nog toekomstige premier van 
ons land niet tot de verbeelding van de vroegere 
Middelburgse docent te spreken. Zijn reactie op 

een opmerking van een Amsterdamse camping
. genoot, dat hoofdstedelingen er niet zo 
gecharmeerd van zouden zijn eventueel de les 
te worden gelezen door een Zeeuw, is vrij lauw. 
Maar dat Volkert v.d. G. uit Middelburg stamt, 
stijgt mijlen ver uit boven de betekenis van het 
gezegde: 'het in Keulen horen donderen . 
Bovendien is het voor hem nog schokkender 
omdat hij toevallig Volkerts moeder persoonlijk 
heeft gekend. Deze uitwisseling van Zeeuwse 

misch zijn afgeschreven. Na een kleine miljoen 
kilometers verkopen West-Europese bedrijven 
hun materieel, dat dan opgekocht wordt door 
handelaren in Oost-Europa. In landen als 
Rusland rijden die wagens dan rustig nog een 
miljoen kilometer verder rond .. Het is echter 
opvallend dat men in Rusland de bedrijfsnaam 
meestal niet overschildert. Je ziet daar dan ook • 
vrachtwagens en bussen met Hollandse namen 
erop maar wel met een Russisch kenteken. Zo 
zagen wij in Sint Peters burg, vlak bij de 
Hermitage, een bus van Vreugde Tours, met 
inderdaad een Russische kentekenplaat. En daar 
moest ik natuurlijk een foto van maken' . Aldus 
Teun, die wij uiteraard hartelijk dankzeggen 
voor deze bijdrage. 

nieuwtjes aan de boorden van de Middellandse 
Zee houdt ook mijn vraag in of de verschijning 
van het boek Eilandbewoners al dan niet aan de 
aandacht van mijn Zeeuwse vriend is ontsnapt. 
'Eilandbewoners?' Het zegt hem niets. Ik vertel 
hem, dat het een proefschrift is, waarin een brok 
geschiedenis van drie Walcherse dorpen en 
dorpelingen is weergegeven. 
'Heb je ooit van Janse van Biggekerke ge
hoord? ' Nee, dat heeft hij niet. Zijn excuus is 
dat hij op Zuid-Beveland geboren is en ook 
opgegroeid en pas later in Middelburg is gaan 
woneri. Bovendien is hij een jaar of tien jonger 
dan ik. Maar hij blijft geïnteresseerd . 
Bij het vertrek van de camping zegt hij: 'Elsje 
Kramer-Vreugdenhil, hè, ik bestel het boekwerk 
als ik weer thuis ben'. 'Geen Elsje, maar 
Cootje,' corrigeer ik. En nu maar afwachten of 
we volgend jaar weer naar die camping gaan, of 
hij er dan ook weer is en of hij het boek gelezen 
heeft en wat hij als rasechte en belezen Zeeuw 
ervan vindt. 

Jaap 
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Echtpaar K. Verhuist-Vreugdenbil 
60 jaar getrouwd 

Voor Krijn Verhulst en Jozina Vreugdenhil (E VIII, g 14) van de Torenlaan 55 in 
Baarn en voor hun kring van familieleden, vrienden en kennissen was maandag 19 
augustus jl. een gedenkwaardige dag. Het was toen zestig jaar geleden dat Krijn, toen 
22 , en Jozina, 25, in Den Haag in het huwelijk traden. Jozina, inmiddels 86 stamt -de 
code zegt het al- uit een gezin van veertien kinderen. Ze is geboren in Scheveningen en 
de jongste. Enkele broertjes en zusjes heeft ze nooit gekend , omdat zij maar kort 
hebben geleefd. Krijn Verhuist, nu 82, zag in Zwijndrecht het levenslicht. Of er een 
relatie met de auteur van ons familieboek, Koos Verhuist, bestaat is nooit officieel 
vastgesteld, maar volgens Krijn zou dat best kunnen. Hij deelt zijn grote waardering 
en bewondering voor het monnikenwerk van zijn naamgenoot overigens met de 
overgrote meerderheid van de Vreugdenhillen. Vader en moeder Verhulst hebben 
vier zoons en een dochter en zijn nu de trotse oma en opa van twaalf kleinkinderen en 
vier achterkleinkinderen. 

In de zestig jaar vaq hun huwelijksverbintenis 
hebben de heer en mevrouw Verhulst heel wat 
meegemaakt. Toen Nederland in mei 1940 door 
Duitse troepen werd aangevallen, was Krijn in 
militaire dienst. Hij meldde zich 

Scheveningen wegens evacuatie achterlaten. 
Gelukkig konden ze hun intrek nemen in een 
kamer in het ouderlijk huis. In juni 1943 werd 
hun wegens gezinsuitbr~iding een woning in 

Den Haag toegewezen. Al die 
na de capitulatie bij de bezetter, 
kreeg 14 dagen uitstel alvorens 
als krijgsgevangene te worden 
geïnterneerd, maar meldde zich 
nooit meer. Dat veroorzaakte 

Nog steeds erop uit 
met de camper 

minder plezierige en soms 
vervelende problemen wisten ze 
dank zij een goede gezondheid 
het hoofd te bieden. Het 

vanzelfsprekend nogal wat spanning in die tijd, 
wat nog erger werd toen hij moest onderduiken 
wegens razzia's. Ook de hongerwinter roept 
verre van aangename herinneringen op. Krijn 
en Jozina waren nauwelijks drie maanden 
getrouwd of ze moesten hun woning in 

echtpaar woonde in totaal twaalf 
jaar in Den Haag waarna het verhuisde naar · 
Rotterdam. Krijn ging daar werken als taxateur 
bij een architectenbureau. Bijna dertig jaar later 
werd een woning in Baarn betrokken, waar ze 
nu nog met veel genoegen wonen. Deze 
verhuizing hield verband met werkzaamheden 

De wereld is maar klein ... 
Het klinkt allemaal wat onwaarschijnlijk. Maar het is wel echt gebeurd. Zo van: er 
was eens een partij Delfts blauwe borden, speciaal vervaardigd ter herinnering aan 
Vreugdenbillendag 5 oktober 1985. Eén van die bordjes ging op of na die datum over 
in Amerikaanse handen, d.w.z. kwam in het bezit van een Amerikaanse Vreugdenhil. 
't Kan anders zijn gegaan, maar wie zal het zeggen? Het bord kreeg in de V.S. een 
riante(?) plek aan de keukenwand. Waren onze overzeese naamgenoten er na 
verloop van tijd op uitgekeken en werd het verpatst? Raakte het bij een verhuizing 
kwijt? Werd het gestolen bij een inbraak? Ra, ra, ra ... Wat gebeurde er? 

Delft Blue Handwork Made in Holland. 
Daaronder staat: 'Ter herinnering aan Vreug
denhillendag, 5 oktober 1985, 's-Gravenzande 
Holland' . Heeft u enig idea wat 

die Krijn voor de Algemene Bank Nederland 
(ABN) in Amsterdam ging verrichten. Voor dit 
bankbedrijf werd in de Amsterdamse Vijzel
straat in die periode een kapitaal nieuw pand 
neergezet. De leiding van de bouwwerkzaamhe
den werd aan Krijn Verhulst toevertrouwd. Als 
hoofd van de afdeling Onroerend goed verricht
te hij ook landelijk werkzaamheden voor het 
genoemde bankbedrijf. 

De heer en mevrouw Verhulst mogen zich nog 
steeds verheugen in een redelijk goede gezond
heid. Daardoor zijn ze in staat een paar maal per 
jaar tochtjes met hun camper te maken. 
Weliswaar zijn de afstanden wat korter 
geworden, maar bestemmingen in Nederland, 
West-Duitsland en Luxemburg bereiken geeft 
geen enkel probleem. En als er een reis naar een 
stukken verder weg gelegen land in het 
vooruitzicht ligt zoals dit najaar naar Spanje, 
dan is er altijd nog het vliegtuig. 
Het ga ze goed! Vanaf deze plaats alsnog onze 
felicitaties, beste mensen! 

bord, drinkbekers en geschilderde familiewa
pens. Evengoed treurig dat wij na 15 jaar al te 
koop zijn op een vlooienmarkt (grapje!). Reuze 
leuk dat u hierop reageerde. Hartelijke groeten' . 
Einde verhaal? Neen! Mevrouw Attevelt 
waagde er diezelfde dag nog een e-mailtje aan, 
waarin ze voorstelt het bord mee te nemen naar 
Holland. 'Bedankt voor uw vlotte reactie' , zo 
berichtte ze. 'Ik zou me kunnen voorstellen dat 
U of een familie lid van VreugdenhiJ het leuk 
zou vinden om het bordje te hebben. Als U 
geïnteresseerd bent, kan ik dit bordje met me 

meebrengen de volgende keer dat 

Ene mevrouw Attevelt verscheen ten tonele. Ze 
had die dag iets ontdekt en omdat ze heel aardig 
met de computer overweg kon, e-mailde ze aan 
VreugdenhiJ Stijlmeubelen in ' s-Gravenzande: 
'Geachte heer of damè. Ik woon in America and 
kwam vandaag op de vlooienmarket een Delfts 
blauw bordje tegen met een typisch Holland 
scene van molen, boerderij en gracht en met 

of dat betekent? Ik dacht eerst 
dat het een speciale dag in 
Holland was in 's -Gravenzande, 
maar nou denk ik dat het iets met 

'Ik kan het 
ik in Holland ben en aan u 
geven ' . Ze sloot haar e-mail als . 
volgt af: 'He, kijk aan de positive 
kant. Mijn reactie was, de wereld 

een text VreugdenhiJ erop afgedrukt. Achterop 
het bordje staan de woorden 't Delftsche Huys' 

meebrengen' ... 

de familie VreugdenhiJ te maken 
heeft. Kunt U mij wat meer wijs maken over dit 
bordje? Bij voorbaat heel hartelijk bedankt' . 

'Hoe komt die mevrouw aan ons adres en wat 
moeten we met dat bericht?' dachten ze bij 
VreugdenhiJ Stijlmeubelen. Maar ze vonden het 
toch wel geinig dat een Nederlandse dame op 
een vlooienmarkt in het verre Amerika een 
herinneringsbord van de Vreugdenhillen had 
ontdekt. Besloten werd nog diezelfde dag te 
reageren en dat ging als volgt: 
' Geachte mevrouw Attevelt. Leuk dat u hierop 
reageert. In 1985 is er een reünie geweest in 
's-Gravenzande van de totale familie Vreugden
hiJ. Dit was na een onderzoek naar de oor
sprong van de familie (stamboomonderzoek). 
Er waren toen 700 Vreugdenhillen aanwezig. 
Voor deze dag waren er allemaal herinnerings
artikelen gemaakt zoals het door u gevonden 

is zo klein dat een relatie van 
VreugdenhiJ in America iets kan verkopen en 
een Hollander pikt het op!' 
En zo is het maar net. Het kan zelfs met zo'n 
herinneringsbordje raar lopen ... 

van de redactie 
Alsnog alle eer! 
In hetvorige nummertrof u drie kolommetjes tekst 
aan met als kop: 'Van den schrijver W. G. v.d. 
Hulst. ' Maarten Vreugdenhii(K IX j) te Dieren was 
zo vriendeli jk deze tekst voor ons blad samen te 
stellen. Bij het opmaken van deze editie werd 
vergeten de naam van de schrijver onder deze 
tekst over te nemen. Wij hopen deze omissie 
hiermede te hebben hersteld en alsnog al le eer 
aan schrijver en man van het eerste uurvan onze 
familiestichting te hebben gegeven. 

Redactie 

s-



-:::e ~a:.A.-6I1Jflll 
~ We hebben in deze rubriek al een 

l.._ " paar keer geprobeerd grapjes te 
l'f~ maken over de publicaties in het 
\IJ Algemeen Dagblad van een oproepende 

griffier van de rechtbank Leeuwarden, 
sector kanton, locatie Leeuwarden. De 
lijsten met namen zijn in de loop d r tijden 

steei;ls langer geworden en de namen hoe langer 
hoe eer bizar. Bij het AD zullen ze e vast 
niet me\ zitten: drie pagina's tekst 1 andelijks 
levert ee aardig zakcentje op. Me enige 
voldoening ca stateerden we tot nu toe het 
gemis van onze familfenaam in dèze'black 
lists'. Maar helaas, enkele maanden geleden 
stond-ie er dan. Was me dat even schrikken! 
We bogen diep in het stof. Nee, wij onthullen 's 
mans voorletters niet. Hij is er kennelijk zelf 
ook zo van geschrokken, dat een maand later 
een verse lijst weliswaar veel denkbare en 
ondenkbare namen omvatte, maar niet die van 
ons. Ons motto: mijd die lijst! e Toen onze 
familienaam er dan eens een keertje opstond, 
was er geen sprake van een verbastering. En dat 
is niet altijd zo zoals wij u in een aparte rubriek 
in dit blad enige tijd geleden hebben aange
toond. Intussen blijven er in brievenbUssen nog 
steeds enveloppen met hele rare naamsverbas
teringen erop vallen. Zo ontving Loes van 
Dalen-Vreugdenhil (K Xe, 3) in Hillegom van 
goede vrienden uit Jacksonville, Alabama in de 
VS een briefmet het adres: Mrs. Loes Van 
Dalen- Vreud Dennil. Wat fonetiek in vreemde 

oren al niet te weeg kan brengen .. . e Behalve 
om te verbasteren leent onze familienaam zich 
ook voor een deel als aanduiding voor een 
bepaald soort Zuid-Afrikaanse wijn, 13,5 %vol: 
de Cabemet Sauvignon 2001: Vreugh'Vol! 
Produced in South Africa. Yvonne de Vries
Vreugdenhil uit Uithuizermeeden kreeg kort 
geleden zo'n fles. Ze schreef ons, dat de gever 
het een zeer toepasselijk etiket vond en de fles 
daarom aan haar gaf. Voor stille aanbidders van 
' schone jonkvrouwen Vreugdenhil' deze tip: het 
met bloemen zeggen kan ook met deze wijn. e 
Het gaat in één moeite door, dacht Yvonne, en 
stuurde het uit het Dagblad van het Noorden 
geknipte berichtje mee, dat als kop had: 
Nationale titel VreugdenbiL Daarin is sprake 
van een Marijke Vreugdenhituit Eldersloo bij 
Rolde, die in Assen deze zomer Nederlands 
kampioene geworden is op de 400 m horden bij 
de meisjes A (18 en 19 jaar). Marijke -aldus 
haar door de verslaggever vastgelegde opmer
king- had nog sneller gekund dan ruim 1.04 
minuut als ze bij de horden geen extra tussen
pasjes had moeten maken omdat ze een paar 
keer niet goed uitkwam. Dat geeft dus moed en 
vertrouwen voor de toekomst! Proficiat 
Marijke, bedankt Yvonne. e De schilderende 
echtgenoot van verhalenschrijfster Ada Loman
Biesheuvel- zie elders in dit blad haar verhaal
exposeerde ook weer afgelopen zomer, ditmaal 
met beeldhouwster Greet van Dijk. Dit gebeur
de tot 25 augustus jl. in de Casteelse Poort · 

Vreugdenhilkroniek 
De gegevens hebben ditmaal betrekking op mutaties in 
de burgerlijke stand tussen 1 januari en 30 juni 2002. 

Geboren 
18·01·2002 te Delft, JuliaJohanna, dochtervan 

Richard Marcel Vreugdenhil (C XI u.3) en 
Wilhelmina Johanna Maria Krouwer. 

17-03-2002 te Naaldwijk, JonathanHuibrech( zoon 
van Huibrecht Vreugdenhil (KXI v.6) en 
Hillegonda vanden Bos. 

24-03-2002 te Almelo, GenitRinder, zoon vanGerrit 
Jan Gerard Vreugdenhil (0 XI r.3) en 
Jacoba Wilhelmina Koopman. 

23-05-2002 te Haarlem, Wouter, zoon van Bast i aan 
Vreugdenhil (D Xe.3.1) en Wilhelmina 
Anniedelint. 

27-05-2002 te Dordrecht, Emi/yMay, dochtervan 
Robert Vreugdenhil (N X t.4) en Heather 
Alison Foreman 

Getrouwd/partnerschap aangegaan 
22-01-2002 te Oudenbosch, ComeliaNellie 

Vreugdenhii(D Xl j.2) met Ivo Teunis 
Ardon, geboren 22 maart 1965 te Breda, 
zoon van Adriaan Ardon en Ja co ba de 
Bruijne. 

16-03·2002 te Schipluiden, BastlaantjeAnna 
(Chantal) Vreugdenhii(C X af) met 
Adrianus Johannes Maria van Kester, 
geboren23 mei 1974te Naaldwijk. 

23-03-2002 te Eindhoven, RonaldPatrlckArthur 
Vreugdenhii(K Xl m.1) met Annelies 
Heleen Carolien Go ris, geboren 25 
januari 1972 te Brummen, dochtervan 
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Stefanus Antonius Maria Goris en Alberta 
Theodora Maria Giesen. 

07-06-2002 te Naaldwijk, Jan Vreugdenhii(N X 
ae.5) met Sandra Blok, geboren 26 juli 
1976te Maasdijk (Naaldwijk), dochter 
van Pi eter Abraham Blok en Margaretha 
Wilhelmina van Meerten. 

27-06-2002 te Wageningen, Ditkje Willemien 
Vreugdenhi/(0 XI n.4) met Gerrit Jan 
(Jeroen) Hasselaar, geboren 17 januari 
1976te Veenendaal, zoon van Johanna 
KI ara Kelderman. 

Overleden 
06-01-2002 te Rotterdam, BruinSimon VreugdenhiJ 

(KXh). 

12·01·2002 te 's·Gravenzande, PaulusJohannes 
Eijgenraam(O IX g.4). 

25-02-2002 te Capelle a/d IJssel, Berend/na Gesina 
Vink(N XI p). 

21-03-2002 te Naaldwijk, Jannetje Vreugdenhii(J IX f.8). 

22-03-2002 te De Lier, Comelis Vreugdenhii(N X ar). 

12-04-2002 te Honselersdijk, Chrisliaan Vreugden-
hii(N Xac). 

14-04-2002 te Emmen, MartinusHubertus 
Vreugdenhii(E X b). 

08-05-2002 te Naaldwijk, Adrlana Wilhelmina 
Vreugdenhii(D IX b.1) 

25·06·2002 te Den Haag, Arle Vreugdenhii(N X h). 

Dankaan allen die hiervoorberichten instuurden. 
Doet u het ook? 

Aat, secretaris 

Museum Wageningen. e Toen deze zomer de 
intentie van staatssecretaris van Financiën 
Steven van Eijck om de spaarloonregeling af te 
schaffen in de publiciteit kwam, dook in dit 
verband ook de naam Vreugdenbil in de 
krantenkolommen op. Samen met de voormali
ge minister van Sociale Zaken Willem Ver
meend was het namelijk mr. Thomas (Tom) 0. 
Vreugdenhil (K XI n) uit Koudekerk aan den 
Rijn, evenals Vermeend toen Kamerlid, die 
deze regeling had bedacht. Dat leidde tot een 
wetsvoorstel van beide heren. 'Onverstandig 
dat afschaffen', zei Vermeend volgens NRC 
Handelsblad. En de andere geestelijke vader 
Tom Vreugdenbil zal er vast niet anders over 
denken e soms kan een krantenkop je volledig 
het bos insturen. Zou dat een Vreugdenbil 
kunnen zijn? dachten wij, kennis nemend van 
de dagbladkop: Maaslandse reus: slim en 
sociaal. Maar nee, niks Vreugdenbil, ook niks 
Maasland in het Westland: het sloeg op het 
Limburgse bedrijf DSM en het was de titel van 
een boek, geschreven door ene prof. dr. W. 
Buitelaar. Viel dat even tegen! 
Dat was het dan weer voor deze keer. Blijft u 
a.u.b. bijdragen leveren voor deze rubriek! 
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Webmaster: 
Marlijn Vreugdenhil 
Velddreef 202 
2727 CR Zoetermeer 
tel.: 079-3317596 

Advertenties: 
Voor Vreugdenhillen en niet-Vreugdenhillen is er 
gelegenheid in de Vreugdeschakel te adverteren. 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de 
secretaris drs. A.M. Vreugdenhil RA ( adreszie boven). 

Postbank nr. 53.11.808 
t.n.v. Familiestichting Vreugdenh il 

Wilt u de Familiestichting Vreugdenhil moreel en 
financieel steunen, dan wordt dat zeer op prijs 
gesteld. De minimale donatie bedraagt €11.50 per 
jaar. Giften klein of groot zijn uiteraard welkom. 
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