
eugdeschakE[ 
Anita 's doorzettingsvermogen beloond 

Je hoort of leest wel eens verhalen over topsportmensen die onvoorstelbaar moeten 
afzien of duizend-en-één-dingen moeten nalaten om hun doel te kunnen bereiken. En 
als het dan inderdaad lukt, danken zij dit met name daaraan, dat ze bleven volhou
den, aan hun wilskracht. Je moet onwillekeurig aan zulke sterke naturen denken als je 
Anita Vreugdenhils onopgesmukte relaas aanhoort over wat er allemaal vóór en 
tijdens haar studie geneeskunde op haar weg kwam en wat er daardoor van haar 
verlangd werd alvorens ze het gestelde -en nog niet helemaal definitieve- einddoel in 
de wereld van de medische wetenschap kon bereiken. Als voorlopig doel zou je haar 
promotie aan de universiteit Maastricht op 9 mei jl. kunnen opvatten, terwijl het 
finale doel ergens in het jaar 2007 zal worden bereikt als ze toetreedt tot het corps 
van de Nederlandse kinderartsen. Als het allemaal meezit, maar wie twijfelt daar nog 
één ogenblik aan? 

Een weekje of wat voor die 
negende mei zegt Anita 
Corinne Eugenie Vreug
denhil (K XI m,2) in de 
zonovergoten tuin van het 
woonhuis in het Limburgse 
Vilt zich nog goed weten te 
herinneren, dat ze tot haar 
tiende jaar altijd zei 
dierenarts te willen 
worden. 'Maar daar ben ik 
later van teruggekomen . Ik 
vond dat de medici te snel 
naar spuitjes pakten als een 
dier goed ziek was, terwijl 
ik opknappen voorstond. 
En toen werd het mensen 
beter maken, gewoon arts 

Anita C.E. Vreugdenhil 
.... . 't kwam haar niet aanwaaien ... 

pede uitgeloot. Na lang 
wikken en wegen stelden 
we vast, dat ik in Gent in 
België zou kunnen gaan 
studeren, want het loting
systeem was toen nog niet 
van kracht bij onze 
zuiderburen. Een jaar later 
overigens wel! ' Anita gaat 
van huis, voor het eerst 
voor wat langere tijd. Ze 
vindt in Gent een riant 
appartementje en andere 
Nederlandse hoofdzakelijk 
medische studenten met wie 
ze zonder problemen in het 
Vlaamse studentenleven 
wordt opgenomen. 'Nou, 

dat ontgroenen gaat er bij die Belgen nogal 
heftig aan toe' , zegt ze, 'en ze houden er 
bepaald wel van feestjes. Je stelt overigens ook 
vast, dat er een cultuurverschil is . Er is b.v. veel 
meer hiërarchie dan in de 

Ten geleide 
Onze familiestichting staat in deze edi tie volop in 
de schijnwerpers. Dat gebeurt allereerst naar 
aanleiding van het twintigjarig bestaan en daar
naast om u in kennis te stellen van de financiële 
gang van zaken vorig jaar. Mede-oprichter 
Maarten Vreugdenhil komt met een aantal 
persoonlijke herinneringen terug op het overl ij
den van stamboomboeksamensteller en ex-be
stuurslid Koos Verhuist. Verder leest u in dit 
nummer o.m. over het warme onthaal van de 
website van onze famil iestichting bij een aantal 
naamgenoten in binnen- en buitenland. Maar er 
is natuurlijk ook alle aandacht voor Vreugdenhil
len, zoals voor een jonge doctor die inmiddels 
gepromoveerd is, voor een echtpaar dat een 
week voor een goed doel op rantsoen leefde en 
voor een twaalfjarige vrouwelijke naamgenoot 
die boeven hielp vangen. En natuurlijk zijn er 
onze vaste rubrieken. 
Helaas konden niet alle binnengekomen bij
dragen -waarvoor uiteraard onze dank- een 
plaatsje krijgen . Dat gebeurt dan de volgende 
keer. Laat dit noodzakelijke overstaan van kopij u 
er niet van weerhouden mede te blijven werken 
aan de samenstelling van de VreugdeschakeL 
Als u dat inderdaad (weer) gaat doen door het 
inzenden van kopij of het geven van tips of het 
inzenden van kn ipsels die op de een of andere 
wijze te maken hebben met naamgenoten, en u 
doet dat voor het eerstvolgende (oktober)num
mer, dan horen wij graag vóór 12 augustus a.s. 
van u of zoveel eerder als mogelijk is. Het adres 
en het telefoonnummer van de eindredacteur 
vindt u in het colofon, evenals het a-mailadres 
van de website van onze famil iestichting voor het 
geval u liever digitaal werkt. 

Redactie 

was voor mij een grote teleurstelling. Het leek 
wel of ik aan een studie wiskunde was begon-

nen, waarbij geneeskunde zo 'n 

dus , als men vroeg wat ik wilde worden ' . Anita 
werd in een Delfts ziekenhuis op 4 september 
1971 geboren. Haar ouders Cornelis Arend 
VreugdenhiJ en (schilderes) Pepita Marina 
VreugdenhiJ-Groen woonden toen nog in De 
Lier. Na de verhuizing naar Ernst (bij Epe) waar 
Anita nog even de kleuterschool bezocht en de 
lagere school ging ze naar het Atheneum in 

Nederlandse universiteitswereld. 
Soms kreeg ik wel eens het idee 
dat m'n Belgische medestuden
ten vonden, dat wij Nederlanders 
allemaal kleine advocaatjes 

Na de promotie naar 
het finale doel: 

beetje als randgebeuren 
fungeerde. Nee, ik wist 
werkelijk niet wat me 
overkwam. En dan ga je dus 
nadenken en praten. En op een 

Epe. Toen ze 18 was, had ze het diploma op 
zak. Maar wat toen? 

kinderarts 

'Ja, ik wilde nog steeds arts worden. Maar het 
was toen in die befaamde periode dat er geloot 
moest worden. En ik werd natuurlijk stante 

waren met een behoorlijk flinke mond. Nee, wat 
omgeving en sfeer betrof had ik het in Gent 
prima naar mijn zin. Maar .. . die studie hè, dat 

gegeven ogenblik hak je de knoop door: ik stop 
ermee. Ik ga naar Groningen om daar de oplei-
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Twintig jaar familiestichting Vreugdenbil 
Het overlijden van zijn moeder Anna Jacomina Vreugdenbil (tak 0), heeft Koos 
Verhulst ertoe gebracht in 1980 te beginnen met het opzetten van de stamboom van 
het geslacht VreugdenbiL Een jaar later is ondergetekende naar aanleiding van het 
overlijden van Jacob Marien Vreugdenhil, een oom van zijn vader, begonnen met het 
invullen van de gegevens van tak C van de stamboom, later aangevuld met de gege
vens van de burgerlijke stand van De Lier, Schipluiden en Maasland. Via Jan Vreug

Op 15 april jl. was het twintig jaar geleden, 
dat onze familiestichting werd opgericht. 
Secretaris Aat VreugdenhiJ zet in bijgaande 
kolommen alle relevante feiten van vóór deze 
datum en sindsdien voor u op een rijtje . 

denbil (tak J) uit Naaldwijk is hij 
telefonisch in contact gekomen met 
Maarten Vreugdenbil (tak K) uit Dieren, 
die hem vervolgens in contact met Koos 
Verhulst heeft gebracht. 

Om de financiering van het onderzoek naar de 
stamboom te laten slagen, heeft Maarten samen 
met Barend Jan (tak 0) en Daan (tak B) op 15 
april 1983 een familiestichting opgericht. Een 
jaar later is ondergetekende toegetreden tot het 
stichtingsbestuur. Dirk Vreugdenhi J (tak N) , 
onze huidige voorzitter, trad in 1987 toe tot het 
bestuur. Een j aar later besloot Maarten zijn 
tomeloze inzet voor andere doeleinden aan te 
wenden . Jaap (J .P.C.) VreugdenhiJ (tak K) heeft 
zijn werk als penningmeester daarna 12,5 jaar 
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ding Voeding- en diëtetiek te gaan volgen en 
wie weet word ik nog eens ingeloot voor de 
studie medicijnen, dan kan ik altijd nog zien 
wat ik doe. En gelukkig gaat m'n vriend 
Jogchum, die ik al van het Atheneum ken en die 
in Tilburg studeert, met me mee naar Gronin
gen .. ' 

Anita krijgt haar artsendiploma uitgereikt 

Jogchum Plat, Anita's echtgenoot, luistert mee 
tijdens het interview en levert desgevraagd ook 
wel eens een gespreksbijdrage 

derzoek -mijn promotor was prof. dr. W.A. 
Buurman- heb afgesloten, dat dus op 9 mei in 
de Aula van de Universiteit Maastricht zal 
worden bekroond'. 
De titel van Anita Vreugdenhits (ruim 150 
pagina's omvattend) proefschrift luidt: 
Intestinal defense against bacterial toxins; role 
of LPS binding protein and lipoproteins. Zo'n 
titel klinkt voor leken natuurlijk erg ingewik
keld en daarom zegt Anita er iets meer over. 
'Bij darmoperaties dringen bacteriën en door 
bacteriën afgescheiden gifstoffen het lichaam 
binnen. Ik heb me bij mijn onderzoek de vraag 
gesteld hoe de darm zich verdedigt tegen dit 
indringingsproces en vervolgens hoe je de 
verdediging van de darm door voedingsinter
venties kunt versterken. Gebleken is bij 
proeven met proefdieren dat dit mogelijk is.' 
Het proefschrift heeft het licht gezien onder de 
naam VreugdenhiJ die Anita na haar huwelijk in 
2001 is blijven voeren. 'Ik vind het een heel 
mooie naam, ' zegt ze, 'en ik kom bovendien 
nogal eens mensen tegen die dat ook vinden en 
dat tegen me zeggen. Ook als ik publicaties 
voor medische bladen b.v. samenstel doet het 
me goed er zo ' n mooie naam onder te kunnen 
zetten.' 
Anita hoopt in de toekomst zelf onderzoek te 
kunnen blijven doen. 'Sterker nog, 'lacht ze, 'ik 
wil er 100 pct. bij betrokken blijven'. Intussen 
vereist de studie kindergeneeskunde nu alle 
aandacht. Bovendien is er de zorg voor 

b.v. als het om jaartallen of juiste 
leeftijden gaat. Tegelijk let hij 
op de 2-jarige Stijn die met zijn 
trapauto loopt te jongleren of een 
tiental samengebonden ballonnen 
boven zijn hoofdje gooit. 

Betrokken blijven 
bij (medisch} 
onderzoek 

Jogchum en Stijn, is ze in 
verwachting van een tweede 
kindje en staat er binnenkort 
een verhuizing van Vilt naar 
Drommelen op het programma. 

logehum -na het overlijden van zijn opa gaat 
hij er prat op de enige Nederlander te zijn die 
zijn' naam met gch en u schrijft- is universitair 
docent biologische gezondheidsleer. Hij 
promoveerde in 2001 aan de universiteit 
Maastricht. 

In Groningen verloopt Anita 's studieprogram
ma volgens plan. Maar als ze aan haar derde 
studiejaar begint, wordt ze alsnog ingeloot voor 
de studie geneeskunde. Anita besluit ook dat te 
gaan doen; ze doet een jaar lang twee studies 
tegelijk. Haar vierde en afsluitende studiejaar 
omvat een stage. 'Ja, die stage vond plaats in 
een ziekenhuis in Göteborg in Zweden en 
duurde een half jaar. Ik heb daar o.a. een dieet 
tegen voedselallergie ontworpen. Verder heb ik 
leuke herinneringen aan die tijd bewaard en ik 
heb er ook nog een beetje Zweeds geleerd ' . Na 
terugkomst in Nederland -in 1994- krijgt de 
studie geneeskunde weer alle aandacht. Maar 
onze bedrijvige gesprekspartner is inmiddels 
van universiteit veranderd en in plaats van in 
Groningen vinden we haar terug in Maastricht. 
Dank zij haar eerdere studie Voeding en 
diëtetiek mag ze korter over de studie medicij
nen doen . In 1997 doet ze haar doctorale 
examens en kan ze aan haar 'co-schappen ' 
beginnen, die twee jaar duren. 'Om het allemaal 
wat minder gedetailleerd samen te vatten, 
volsta ik nu maar met vast te stellen, dat ik in 
september 2001 mijn artsendiploma kreeg 
uitgereikt en dat ik inmiddels mijn promotieon-
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Een rustsignaal heeft er dus nog 
niet geklonken. Het is Anita bepaald niet 
allemaal aan komen wàaien. Ze zegt dat het 

Van het bestuur 

Hoewel in het financieel overzicht over het jaar 2001 -
zie Vreugdeschakel no. 51 van juni vorig jaar- nog de 
hoop werd uitgesproken, dat het aantal donaties in de 
toekomst weer op het niveau tussen 430 en 440 zou 
komen te liggen, is datvorig jaar niet het geval geweest. 
U kunt dat zelf afleiden uit de in deze kolommen 
afgedrukte financiële gegevens over het jaar 2002, die 
voor het eerst in euro's zijn weergegeven. (Om een 
vergelijking mogelijk te maken, zijn de overeenkoms
tige gegevens over het jaar daarvoor eveneens in 
euro's omgerekend). 
Het totale bedrag dat aan donaties ontvangen werd, 
was gelukkig ruim € 500.- hoger dan in 2001 en ook de 
rentebaten en de opbrengst van verkochte artikelen uit 
de Vreugdenhilien-winkel waren flink hoger. Niettemin 
geeft het overzicht toch een negatief saldo aan, al is dat 
in vergelijking met dat van een jaar terug vrij gering. Er 
zijn in 2002 weer drie edities van de Vreugdeschakel 
verschenen- qua omvang vier pagina's minder dan het 
jaar ervoor- en voor de verdere uitbouw van de website 
van onze familiestichting moest extra worden 
geïnvesteerd, wat overigens was voorzien. 

Voor het lopende boekjaar zal naar verwachting met 
een kostenpost van ca. € 5.250.- voor de uitgifte van 
drie edities van de Vreugdeschakel en van ca. € 750.
ten bate van de website rekening moeten worden 
gehouden. Omdat wij weten, dat vele Vreugdenhillen 
hun eigen familieblad en hun eigen digitale medium 
met al zijn mogelijkheden niet graag zouden willen 

Anita, 
Jogchum 

en Stijn 

heel vaak op puur doorzettingsvermogen 
aankwam, waarbij ze altijd op de geweldige 
steun van Jogchum kon rekenen. 'Goed, als het 
meer moeite kost dan normaal het geval is', vat 
ze ten slotte samen, 'mag je bij het binnenhalen 
van de prijzen misschien ook wel een tikkeltje 
dankbaarder of gelukkiger zijn, nietwaar? 'Of', 
zoals Anita zich in de voor haar echtgenoot 
bestemde passage van haar dankwoord in het 
proefschrift afvraagt, 'onze proefschriften af, 
ons droomhuis van ons, ons gezinnetje .. . is het 
nu dan toch zover?' 

Als er tijd is schildert Anitagraag (en van wie 
zou ze dat nou hebben?) 

missen, gaan wij ervan uit, dat onze inspanningen in 
dit opzicht ruimschoots zullen worden beloond. 
Vandaar dat wij in ons vorige nummer u gevraagd 
hebben ons uw donatie over te maken . Voor zover u 
daar nog niet in positieve zin op gereageerd hebt, 
nodigen wij u gaarne uit dit alsnog te doen. 
A. M. Vreugdenh il, secretaris/wn. penningmeester 

Ontvangen 
Aantal donateurs 
Donaties 
Verkoop boeken 
Verkoop wapen 
Verkoop overige 
artikelen 
Rente 
Totaal 

Uitgaven 
Vreugdeschakel 
Bestuurskosten 
Winkel 
Website 
Bankkosten 
Algemene kosten 
Totaal 

Saldo 

2002 2001 

402 404 
€ 5.964,15 € 5.415,91 

509,20 136,13 
80,50 11,34 

120,17 11,34 
436,20 579,85 

€ 7.110,22 € 6. 154,57 

€ 4.840,30 € 
295,27 
167,01 

1.446,41 
186,23 
247,17 

7.533,53 
340,64 

0,00 
149,75 
35,39 

€ 7.182,39 € 8.059,31 

ontvangsten/uitgaven € -72,17 € -1.904,74 



Laura en Romy hielpen boeven vangen 

De 12-jarige Laura Vreugdenbil (N XI p, 2) 
uit Rotterdam slaagde er het afgelopen najaar 
samen met haar even oude vriendinnetje Romy 
Cooiman in de Rotterdamse politie op het spoor 
te zetten van twee autokrakers, die daardoor 
konden worden gepakt. Wij kwamen dat 
onlangs aan de weet dank zij rechercheur Dirk 
Oomsen, echtgenoot van Elly VreugdenhiJ (N X 
s, 2), uit Rotterdam. De heer Oomsen gaf ons 
via e-mail de volgende inhoud door van een 
bericht in de Korpskrant van de politie 
Rotterdam-Rijnmond van 27 oktober jl.: 
'Op zondag 13 oktober jl. rond een uur of één 

fietsten Laura Vreugdenhit en Romy Coolman 
op de Grote Beer, toen zij langs twee jongens 
reden die zich verdacht ophielden bij een 
personenauto. De jongens riepen tegen de 
meisjes dat ze door moesten rijden, maar de 
oplettende dames hielden hen nauwlettend in de 
gaten. Plots ging het alarm af van de auto waar 
de jongens bij stonden. Laura en Romy zagen 
vervolgens de verdachten wegrennen met een 
laptop/as. Ze aarzelden geen moment en belden 
direct met hun gsm de politie. Ondanks dat ze 
het allemaal toch een beetje 'eng ' vonden, 
bleven ze op veilige afstand de autokrakers 
volgen en wisten ze met hun gsm de politie naar 
de verdachten te 'praten'. 

Op de kruising van de Kreeftstraat en de 
Voermanweg werden de verdachten, Rotter
dammers van 20 en 15 jaar, door de politie in 

vervolg 'Twintïg jaar fmmlîestichring Vreug
denhil' van pagina I. 

verricht. Ook Tom VreugdenhiJ (tak 0) heeft 
zich 12,5 jaar met heel veel ijver ingezet voor 
de familiestichting. Door zijn toedoen is de 
immense verzameling van door Vreugdenbillen 
geschreven boeken of artikelen in kaart 
gebracht. Tevens heeft hij de website van de 
familiestichting geïntroduceerd. Inmiddels heeft 
Martijn (tak E) deze website verfraaid door 
onder andere de stamboom erin op te nemen. 
Wellicht gaat dat in de toekomst ook nog 
gebeuren met de bibliotheekgegevens. 

de kraag gegrepen. De laptoptas hadden zij 
onderweg al weggegooid, toen bleek dat er geen 
laptop in zat. Maar ook dit hadden de meisjes 
gezien en zo kon de tas worden teruggevonden 
en uiteindelijk worden teruggegeven aan de 
rechtmatige eigenaar. De twee dieven werden 
overgebracht naar het bureau, waar bleek dat de 
20-jarige verdachte nog voor 67 dagen gesigna
leerd stond. 
Als dank voor hun dappere optreden werden 
Laura en Romy op 18 oktober jl. door leden van 
het wijkteam Prins Alexander-Zuid op het 
politiebureau Moermanskpad beloond met een 
cadeaubon. De heer Oomsen wist voor ons ook 
de bijgaande foto te bemachtigen die gemaakt 
werd toen de meisjes een cadeaubon kregen. 
Laura VreugdenhiJ is het meisje rechts. 

laa:ts tge1m-uden bijeenkomst in 2000 combineer= 
den we historie (Vreuchdenhilsche Boomgaard 
Laentje en foto's) aan het heden (digitale versie 
van de stamboom). 
Wie weet wordt de volgende reünie op het 
continent van Noord-Ame1ika gehouden. Al 
sinds 1987 zijn we naarstig op zoek naar 
nakomelingen van Vreugdenhillen, die eind 19e 
en begin 20e eeuw naar dat continent zijn 
geëmigreerd. In 1997 is een deel daarvan 
ingevuld dankzij het werk van Wijnand van der 
Schee (tak K) uit Calgary, Alberta, Canada. 
Wellicht zijn deze nakomelingen even enthou-

siast over ons stamboom
Digitale communicatie lijkt 
momenteel meer response 
op te leveren. Maar zonder 
de Vreugdeschakel, ons 

Ook bibliotheekgegevens 
op het scherm? 

boek als hun Nederlandse 
naamgenoten tijdens de 
eerste reünie. Mede dankzij 
dit boekwerk en een 

communicatiemiddel van het eerste uur, kunnen 
en willen wij voorlopig niet opereren. Inmid
dels is dit blad 53 maal verschenen. Na Maarten 
VreugdenhiJ is sinds 1989 Jaap VreugdenhiJ 
(tak K) de grote drijvende kracht erachter. Tal 
van jaren heeft zijn nicht Loes van Dalen
VreugdenhiJ voor de eindredactie en de 
vormgeving van het blad zorggedragen en nog 
steeds is zij daarbij betrokken. 

Een andere vorm van communicatie zijn de tot 
nu toe vier familiereünies geweest, die onder 
leiding stonden van Job VreugdenhiJ (tak N). 
De eerste, in 1985, stond in het teken van het 
toen net uitgekomen stamboomboek. Tijdens de 
tweede reünie in 1990 stonden verschillende 
hobby's van naamgenoten en bezoeken aan 
bedrijven van Vreugdenbillen centraal. In 1995 
lag tijdens de familiereünie het accent op 
bezoeken aan het Fort in Hoek van Holland en 
het Westlands Streekmuseum. Gedurende de 

onderzoek van ondergetekende is er een 
familiewapen tot stand gekomen. Met het 
familiewapen als opdruk heeft het bestuur 
vervolgens een borduurpatroon, mokken, Delfts 
blauwe borden, stropdassen en balpennen laten 
vervaardigen. In 2000 is een deelvergroting van 
het Vreuchdenhilse Boomgaartlaentje, een 
onderdeel van de oorsprong van de familie , 
uitgebracht. 

Naast de hierboven gememoreerde personen 
dankt het bestuur de vele vrijwilligers die zich -
al dan niet voor langere tijd -belangeloos en 
soms zonder complimentje- voor de familie
stichting hebben ingezet. Wat wij in de 
toekomst gaan doen, hangt mede van uw 
mening af. Reacties dienaangaande zien wij dan 
ook met belangstelling tegemoet.. 

Namens het bestuur, 
Aat Vreugdenhil, secretaris 
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Van meester tot 
martelaar 

Introductie behoeft hij nauwelijks meer: 
Maarten Vreugdenhil (K XI j) uit Dieren, 
een naamgenoot van wie je met recht 
kunt zeggen dat hij twintig jaar geleden 
aan de wieg van boreling Familiestich
ting Vreugdenbil stond. De man die in 
ons familieboek boven mij staat en tegen 
wie ik derhalve moet opzien, is ook een 
getrouw en kritisch lezer van de Vreug
deschakeL Bovendien kan hij uitstekend 
met de pen overweg en weet hij beelden 
uit zijn verleden ook voor anderen leven 
in te blazen. 

Dat blijkt uit de onderstaande regels : 'Ds. 
Maarten Vreugdenbil (K X f) was vóór en in de 
Tweede Wereldoorlog predikant te Meliskerke. 
Daaronder ressorteerde Biggekerke, in die 
dagen bij goed gereformeerden alleen al bekend 
om 'meester Janse van Biggekerke' . Deze -
meen ik- autodidact op theologisch gebied had 
zich faam c.q. bekendheid verworven tot ver 
buiten het dorp waar hij hoofd der school was . 
Hij kende veel en wist veel over de uitleg van 
de Bijbel. Zat hij 's zondags in Meliskerke 
onder het gehoor van mijn onvergetelijke oom, 
dan moest hij -meester Janse- nogal eens 
vaststellen dat naar zijn mening het Woord niet 
op onversneden Jansewijze den volke verkon
digd werd. Hij was vast een aardige man, die 
meester Janse (mijn oom trouwens niet minder). 
Hij protesteerde tegen wat hem niet juist leek. 
Niet door weg te lopen en niet door er midden 
onder de preek iets over te zeggen . Wel door 
zachtjes zijn grote opengeslagen Bijbel dicht te 
doen. Bijna niemand die dat merkte - behalve 
natuurlijk de voorganger, aan wie bijna niets 
ontging van wat er in de banken gebeurde'. 
Maarten VreugdenhiJ uit Dieren verbindt aan 
deze anekdotische tekst nog een aantal regels: 
'redacteur Jaap vroeg blijkens een artikel van 
zijn hand in het nummer van oktober 2002 een 
Zeeuwse kennis aan de boorden van de 
Middellandse Zee: 'Heb je ooit van Janse van 
Biggekerke gehoord?' Het antwoord was: 
'Nee ' . Via een nummer van dit blad kan de 
Zeeuwse kennis nu -een klein beetje- worden 
bijgepraat ' . 
Een aardige suggestie van Maarten, maar als de 
Zeeuwse kennis inmiddels zijn plan heeft 
uitgevoerd en het boek Eilandbewoners van de 
hand van Cootje Kramer-VreugdenhiJ heeft 
aangeschaft (en gelezen), dan heeft hij al een 
beeld van die meester Janse van Biggekerke 
gekregen. En dat zal dan wel een ander beeld 
zijn dan van een aardige man die de Bijbel goed 
kende. Als ik Cootje Kramers boek goed 
gelezen heb, speelde deze meester Janse een 
kwalijke rol in de oorlogsjaren in zijn omge
ving en belandde hij ten slotte voor een tijdje in 
de gevangenis, gevolgd door een periode van 
huisarrest, werd hem het kiesrecht voor tien 
jaar ontnomen en kreeg hij na de zuivering 
ontslag als schoolmeester. Jammer voor 
Maarten, maar hem en mij is ingehamerd dat, 
naar het oordeel van de Psalmist, je 'geen 
prinsen moet vertrouwen, bij wie je nimmer heil 
vindt'. Meester Jan se van Biggekerke heeft zich 
ondanks het oordeel van de rechter voor de rest 
van zijn leven overigens als een martelaar voor 
de waarheid beschouwd. 

Jaap 



Onvergetelijke Koos Verhulst verdient 
dank en bewondering 

Na overleg met eindredacteur Jaap en secretaris Aat, die in het vorige nummer een In 
memoriam schreef na het overlijden van Koos Verhuist, wijd ik aan laatstgenoemde 
ook nog een enkel woord. Ik doe dat, omdat ik Koos immers meegemaakt heb vanaf 
laten we zeggen de 'oertijd'. 

Koos was begin jaren tachtig begonnen met het 
Vreugdenhillen-Westland om te ploegen op 
zoek naar zijn eigen wortels van moederszijde. 
Dat deed hij helemaal alleen. Als enig kind en 
veel meer Steenbok dan Boogschutter was dat 
verklaarbaar en ook een zekere garantie dat hij 
die klus wel (even?) zou klaren. Maar dat lukte 
van geen kant: er waren te veel Vreugdenbillen 
en te veel vertakkingen. Koos raakte niet eens 
het spoor kwijt, hij vónd eenvoudig nog geen 
spoor. 

ters), waarover hij nogal moeilijk deed. Enkele 
duizenden guldens was inderdaad niet niks. 
De familiestichting kwam er in maart 1983 en 
Koos werd medebestuurslid, want zonder zijn 
inbreng viel er weinig te besluiten en te 
besturen. Maar altijd heb ik het gevoel gehou
den dat het Koos niet van harte afging. Zijn 
interesses lagen -zeker in het begin- duidelijk 
ook anders: bij het spitten, verzamelen en 
bundelen van alles wat met de stamboom te 

maken had. Elk vogeltje 

Koos Verhulst tijdens een toespraak op een 
familiereünie in De Brug in 's-Gravenzande 

Bij het type mens dat Koos 
was, moet de onderzoeksnood 
hoog enlof de onderzoeks
wanhoop groot geweest zijn: 

Vasthoudend bij het 
verzamelen van gegevens 

zingt zoals het gebekt is en 
ieder mens heeft zo zijn 
eigen karakter. Wat Koos 
Verhulst betreft dienen in 

Persoonlijk vond ik Koos Verhulst in bestuurs
vergaderingen niet altijd gemakkelijk: wat 
weinig coöperatief en nogal eens te zeer op zijn 
strepen staand. Misschien was dat anders 
geweest als hij uit een gezin met tien kinderen 
gekomen was! hij belde mij (we kenden elkaar helemaal niet) 

en hij preste mij zo ongeveer hem te helpen. 
Vanwege mijn drukke maatschappelijke functie 
moest ik nee zeggen. Op mijn beurt vroeg ik 
Koos mee te werken aan de oprichting van een 
familiestichting. Hij voelde niets voor 'potten
kijkers' (de eenling/Steenbok), totdat ik 
suggereerde hem via die stichting al zijn kosten 
terug te betalen (telefoon, porti, autokilome-

Enkele reacties op 'a wonderful site': 

'I would also like to commend you on the 
wonderful job you did on this website. It is 
great!' 
Kirsten Vreugdenhil, Carman (Man.), Canada 

'Bijzonder fraai en leuk is de site. Wat 'n werk 
moeten jullie daar aan gehad hebben. M'n 
complimenten. Ik zal de site zeker nog vaker 
gaan bezoeken.' 
Eline Vreugdenhil(C XI af, 3), Rotturn 

'Jullie website ziet er fantastisch uit, complimen
ten, hoor! ' 
Henken Anneke Lehmann-Vreugdenhil, Narang
ba Qld, Australia 

'Super! Ik ben blij dat ik dank zij een buitenland
se vriend de website heb ontdekt. Ik zal hem 
zeker aan mijn favorieten toevoegen en regelma
tig gaan kijken.' 
Marfelle Staas-Vreugdenhit (0 X w,J), Rotterdam 

'Mijn diep respect voor het werk dat is verricht 
om deze prachtige website te bouwen. Een schat 
van gegevens staat ons nu ter beschikking, 
inclusief verschillende combinaties ermee.' 
dr. Co melis Vreugdenhit (0 XI t) , Heeself 

'Voor't eerst vandaag jullie ('onze') site 
bekeken. Dikke bewondering. Wanneer ik tijd 
gevonden heb, duik ik er wat dieper in.' 
Cornelis Vreugdenhit (0 XI 0), Kampen(?) 

'Het eerste bezoek aan de website was een uiterst 
boeiende ervaring.' 
Gerrit C. Vreugdenhil(O XI j, 1), Chili 

dit verband o. a. te worden genoemd zijn zeer 
grondige aanpak -zo volgde hij een cursus op 
het gebied van de genealogie- en zijn leggen 
van contacten met deskundigen: op het Centraal 
Bureau voor de Genealogie en met een 
wapendeskundige bijvoorbeeld. En uiteraard 
zijn onverdroten vasthoudendheid bij het 
verzamelen van gegevens over in principe alle 
Vreugdenbillen over de gehele wereld. 

Bestand Bewerken Beeld Eavorieten E~ra !:Jelp 

Wijze mannen als Daan en Jan VreugdenhiJ in 
het bestuur leverden samen met een voor ons 
onvergetelijke Koos Verhulst een uniek 
boekwerk op: de stamboom VreugdenhiJ vanaf 
1585. Dat het gelukt is dit voor elkaar te krijgen 
is een feit waarvoor Koos Verhulst onze dank 
en bewondering en die van ons nageslacht 
verdient. Maarten Vreugdenbil (K XI j) 

Mres I~ ::1/I.WJ'N.vreugdenhil-onli~e com/~fM--t oQ.k.g~a6lijVW~.---.:l "Ga naar 

: . . : . ·:. . ·"'··· ·~· .. 
Of het nooit anders is geweest: je hebt een telefoon (plus fax) in huis, 
één of meer radio- en tv-toestellen, je krijgt je krant in de bus en je 
hebt internet. En dat internet, waar we het nog eens over willen 
hebben, is net zo gewoon als die andere gemakken. Volgens Ameri
kaanse cijfers maken meer dan 580 miljoen mensen regelmatig 
gebruik van internet, zo berichtte NRC Handelsblad onlangs. De zg. 
webbevolking bestaat voor 32 pct. uit Europeanen, wat een meerder-

"'""• .. """ beid blijkt te zijn. Ca. 186 miljoen Europeanen gebruiken internet. In 
ons land surft en e-mailt ongeveer 61 pct. van de bevolking. Dat komt erop neer, 
dat 6.8 miljoen Nederlanders het net gebruiken om vooral snel en gemakkelijk met 
elkaar te kunnen communiceren. Genoeg cijfertjes! Maar niet zonder de opmer
king, dat we daarmee toch weer duidelijk kunnen illustreren dat ook een zichzelf 
respecterende familiestichting als de onze zo'n gewoon geworden medium en een 
eigen website niet (meer) kunnen missen. 

En dat onze website ook nog het predikaat 
uniek verwierf, geeft alle reden tot trots. Uit 
tal van reacties van familieleden -enkele van 
die reacties geven wij hierbij letterlijk in een 
apart kadertje weer- blijkt dat inderdaad zo te 
worden aangevoeld. Maar behalve dat ze 
uiting geven aan hun bewondering en 
complimenten uitdelen, helpen deze naamge
noten of aangetrouwden ook vaak daadwerke
lijk mee aan het verfijnen, het uitbreiden, het 
actualiseren van het gegevensbestand door 
b.v. te melden, dat moeder X van voren niet 
zus maar zo heette, dat men inmiddels in b.v. 
Australië gehuwd is en dit of dat adres heeft, 
dat er inmiddels in een huisgezin twee 
kindertjes geboren zijn enz. enz. 'Jullie 

VreugdenhiJ mee. Wij haken daar dus graag 
op in: 

Vreugdenhillen, in dit land of waar ter wereld 
ook woonachtig, die over een computer 
beschikken, zouden nog eens kunnen nagaan 
of de gegevens van hun gezins- en directe 
familiegenoten in de rubriek Stamboom van de 
website van onze familiestichting overeenkomen 
met de werkelijkheid, want dat is zeker nog niet 
in honderd procent van alle gevallen zo. 
En zo niet, dit dan doorgeven. Volledig
heidshalve: het adres is www.vreugdenhil
online.com en het wachtwoord dat ingetypt 
moet worden is online. 

1--------------------1 hebben een fantastische site gemaakt', e
'Al surfende kwam ik op uw site terecht,' 
berichtte een toevallige bezoeker/computer
deskundige. 'Het is één van de mooiere 
familiesites die ik tot nu toe heb gezien' . 

U bent het er toch ook mee eens dat we dat zo 
moeten houden, nietwaar? En ook dat we met z'n 
allen ervoor moeten zorgen dat het ook inhoude
lijk niet alleen goed zit, maar ook goed blijft, toch? 

mailde een naamgenoot uit Dordrecht, 'maar 
· zonder hulp van buiten af komt er geen 
update en verbetering. 'En daar scoort deze 

@..)I, • .-a..,-.,~,., 1/lntemet 
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Op rantsoen voor Afrika 

Misschien is het u ontgaan, maar van 
6 t!m 12 januari jl. vond in ons land een 
door het Rode Kruis opgezette actie 
plaats die tot doel had aandacht te 
vestigen op de hongersnood in grote 
delen van Afrika. Het Rode Kruis deed 
in dit kader een oproep aan Nederlandse 
geziimen zich op te geven om een week 
lang te leven van een voedselpakket, dat 
deze organisatie in noodsituaties uitreikt. 
Ruim tweehonderd gezinnen meldden 
zich als potentiële deelnemers, een 
response waarmee het Rode Kruis zeer 
in zijn schik was. Uit deze gezinnen 
werden vervolgens vierentwintig gezin
nen geselecteerd, die per persoon een 
pakket ontvingen met daarin twee kilo 
tarwemeel, anderhalve kilo 

Huib en Riet Vreugdenhil 
... brood van eerste dag werd 
kliederboel ... 

wel. Dat raakt mensen niet meer zoals het 
vroeger deed.' 
Huib en Riet, beiden werkzaam in het onder
wijs, eten niet alleen zeer beperkt deze week. 
Aan het leven op rantsoen hebben ze zelf een 
sponsoractie verbonden. Zo'n zeshonderd euro 
van vrienden en familie krijgen ze, als ze het 
volhouden. Dat bedrag gaat uiteraard naar giro 
555.' 

pasta, een kilo bonen, een 
liter olie, gist,.zout en 
suiker. Behalve het gezinne
tje van sportpresentator 
Humberto Tan -de mede-

Genoeg, maar saai en 
eenzijdig rantsoen 

Bang dat ze de week niet 
doorkomen zijn de Borculoërs 
absoluut niet. 'Nee hoor, ik 
graai echt niet in de koelkast', 

werker van Studio Sport vertelde enorm 
te zijn afgevallen in de bewuste week
deden ook naamgenoten aan deze actie 
mee en wel Huib en Riet Vreugdenhil (K 
XII s) uit Borculo. 

Een verslaggever van het Gelders Dagblad 
kwam in de bewuste week eens poolshoogte 
nemerrbij de Vreugdenbillen in Borculo en op 
8 januari jl. deed hij daarvan verslag. 'Zondag
avond hebben ze samen een borrel gedronken 
en er extra van genoten. Want dat doe je als je 
weet dat je de komende zeven dagen alleen 
maar koffie, thee, pasta en bruine bonen krijgt, ' 
meldde hij. 'Op tafel staat het voedsel voor de 
hele week. Daar moeten Huib en Riet Vreug
denbil het tot en met zondag mee doen. 'Het is 
in hoeveelheid best veel hoor', heeft Huib 
optimistisch geconcludeerd. 'Het is alleen erg 
saai en eenzijdig.' 'Net voor Kerstmis hoorden 
we dat we geselecteerd waren' , grinnikt Huib, 
die over de actie las in een krant. 'Tja, voor de 
Staatsloterij word ik nooit geselecteerd, maar 
hiervoor dus wel.' Vreugdenbil en zijn vrouw 
staan nog steeds vierkant achter hun aanmel
ding. 'Het is toch een goede en een andere 
manier om publiciteit te krijgen voor Afrika. 
Het is hard, maar het beeld van een uitgemer
geld zwart jongetje dat kennen we inmiddels 

zegt de docent natuur- en 
wiskunde stellig. 'Het is zelfs een uitdaging om 
iets lekkers te maken van het weinige dat we 
hebben. Ik kook graag en probeer dus echt van 
alles'. Of dat lukt? 'Tja, nou de ene keer eten 
we pasta en bonen, de dag erop bonen met 
pasta', schatert hij. 'Serieus: de bruine bonen
soep is heel goed te doen. Maar het brood dat 
we dus zelf bakken, krijg je 's 
morgens echt niet door je keel. --Te d 
Daar moet ik nog iets op vre en 
verzinnen'. Via zijn mede'lotgenoten' mailt 
Huib recepten en tips door. 'Elke ochtend om 
zeven uur wegen we ons', heeft hij geschreven 
naar de andere families. 'Niet dat ik wil 
afvallen hoor', zegt hij erbij. 'Maar ik ben 
benieuwd wat ons gewicht doet. Het voedsel dat 
we hebben, is natuurlijk juist erg calorierijk'. 
Hij serveert een net gebakken tarwepannen
koekje, zijn laatste experiment. 'Best goed te 
doen, hè?' 

Op 13 januari werd er weer aangebeld bij de 
Vreugdenbillen in Borculo. Ditmaal was het een 
verslaggever van Tubantia. Over zijn visite 
schreef hij onder meer in zijn krant: 'Zwakke 
momenten hebben ze niet echt gehad, wel veel 
hoofdpijn .. De actie waaraan ze meededen is 
bedoeld om mensen te laten zien wat eenzijdig 
voedsel inhoudt en waaruit de voedselpakketten 
bestaan die Afrikanen krijgen'. 

Vreugdenhilkroniek 
De gegevens hebben ditmaal betrekking op niet 
eerder gepubliceerde mutaties in de burgerlijke stand 
vóór 31 december 2002. 

GEBOREN 
29-06-1999 te Delft, Thomas Emiel, zoon van 

Willem Vreugdenhil (0 XI w.1) en 
Jacqueline Dorothea van der Caay 

09-03-2001 te Veendam, Arina-Janny (Rianne), dochter 
van Leendert Jacob Vreugdenhil (C XI x.2) 
en Arianne Janne~e GroenendaaL 

GETROUWD I Partnerschap aangegaan 
20-09-2002 te Utrecht, Sandrijntje Vreugdenhil (0 

XI m.2) met Johannes Righolt, geboren 
19 oktober 1974, zoon van Willem 
Righolt en Wijntje van Hunnik. 

OVERLEDEN 
28-02-2002 te Den Hoorn (Schipluiden), Gerritje 

Vreugdenhil (D IX d.2). 
19-12-2002 te Soest, Helene Vreugdenhil (MIX e.3). 

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

Secretaris, Aat 

'En dat is ons goed duidelijk geworden', aldus 
Huib Vreugdenhil. 'Ik wil niet opeens heel 
moralistisch gaan doen, maar ik Joop nu met 
andere ogen door de supermarkt. We eten zo 
luxe hier. De variëteit in merken en eten, het 
lijkt nu erg overdreven'. Moeite om de week 
door te komen, hadden de twee nauwelijks. 
'Nee, we hadden ons er goed op ingesteld. Door 
het vele contact met de andere gezinnen, 
konden we elkaar goed motiveren. 'Alleen een 
studentenhuis in Tilburg is afgehaakt, weet 
Huib. 'Wel hebben veel gezinnen met kinderen 
het erg moeilijk gehad in het weekend. 'Huib is 
vier kilo afgevallen, zijn vrouw Riet twee. 
Ondanks dat het voedsel dat we hadden erg 
energierijk was. Tja, we eten normaal gespro
ken toch erg veel omdat we het lekker vinden . 
Van die bruine bonen schep je niet zo snel drie 
keer op. We hebben ook tamelijk veel overge
houden van het voedselpakket. ' Het eenzijdige 
eten, zonder allerlei vitaminen en mineralen, 
heeft wel effect gehad op het lichaam.'Riet en 

ik hebben veel hoofdpijn gehad. 
terugkijken Veel andere deelnemers zijn erg 

moe' . Toch kijken ze beiden 
tevreden terug op de afgelopen week. 'We 
hebben 2000 euro voor giro 555 binnengehaald 
via de sponsoractie die we hadden opgezet. Dat 
is toch niet gek. Verder overwegen we één keer 
per week Afrikaans te eten en op die manier de 
herinnering vers te houden'. 

Huib vertelde ons kort geleden nog, dat behalve 
bij de schrijvende regionale pers er ook 
belangstelling bestond bij de lokale zender 
Radio Berkelstad voor het meedoen aan de actie 
van het Rode Kruis. Hij en zijn vrouw werden 
tweemaal live een kwartier lang geïnterviewd. 
Dat het zelf gebakken brood de eerste dag niet 
smaakte, kwam omdat tijdens het rijzen de natte 
doek was vast gaan plakken aan het deeg 
waardoor een complete kliederboel ontstond. 
Weggooien konden ze dit 'misbaksel' niet, 
omdat ze dan de week niet zouden halen met het 
meel. Huib: 'We hebben het toen maar geroos
terd en er wat suiker en kaneel opgestrooid en 
gesopt in de thee. Overigens waren de broden 
later veel beter en smaakten ze nog bijzonde 
Jekker ook'. 
Het gewicht van Huib en Riet was na ruim twee 
maanden weer bijna terug op het oude niveau. 
Vol overtuiging zei Huib ook nog, dat als het 
Rode Kruis of een soortgelijke organisatie nog 
een keer met een dergelijke actie aandacht zou 
willen vragen voor'akelige toestanden in de 
wereld', Riet en hij zeker weer zouden mee
doen. 'Zo'n actie heeft meer impact en blijft 
langer hangen. Ook bij jezelf', aldus Huib 
Vreugdenhil. 
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Có Je kunt er rustig va uitgaan 

dat heel wat landgenoten de aam 
lf \ VreugdenhiJ een populaire (doorsnee?) 
\IJ naam vinden. Ook de (vaderlandse) 

auteurs van het wiskundeboek voot het 
VWO 'Getal en ruimte' zijn kennelijk 
deze mening toegedaan. Toen Laura 

Vreugdenhil (K XI k, 2) uit Veldhoven in dit 
wiskundeboek voor het eerste leerjaar zat te 
neuzen, signaleerde ze tot haar verbazing dat de 
tekst van het hoofdstuk Grafieken, paragraaf 
6.6 met de volgende zin beg_i_nté 'A. De familie 
VreugdenhiJ krijgt aansluiting op het kabelnet'. 
Geen familie Jansen of Pietersen, nee Vreug
denhil! Heel toevallig stelden wij vast, dat een 
bijna tien jaar oudere naamgenoot tien jaar 
geleden ook al met verbazing van dit zinnetje 
kennis nam. En als het bewuste leerboek tot in 
lengte van jaren in gebruik blijft zullen tot in 
lengte van jaren kindertjes VreugdenhiJ zich 
verbazen . Volgens Trouw Jopen er in ons 
land nogal wat boeren en tuinders rond die 
graag ergens buiten Nederland opnieuw zouden 
willen beginnen. Zo vertelden Pim (B X c,1) en 
Jeannet Vreugdenhit kort geleden op de beurs 
Emigraria in Zwolle aan een verslaggever van 
de genoemde krant, dat ze al jaren nadenken 
over vertrek naar Oost-Europa. Ze telen nu 
fresia's op een glastuinbouwbedrijf in het 
Westland maar ze zitten dicht bij Den Haag en 
de woningbouw rukt op. 'Als we het willen, 
moeten we het nu doen -daar fruit gaan telen
want nu zijn de kinderen nog klein', dubben ze. 
• Ook treinreizigers horen wel eens iets over 
naamgenoten bij lezing in de voortrazende trein 
van het blad Metro. Uit een afstudeeronderzoek 
van N. Vreugdenhil, studente consumentenwe
tenschappen aan de Wageningen Universiteit -
aldus dit medium en naar later bleek ook het 
dagblad Trouw- blijkt, dat vier van de vijf eters 
in een restaurant denken 8.25 pct. fooi achter te 
laten, maar in feite is dat maar 6.2 pct. Horeca, 
wat nu, vraag je je af . Of schilder Karel 
Looman nog steeds schildert en exposeert? 

Nou, reken maar! Het is net als met de boer uit 
die ballade van Werumeus Buning: hij 'ploeg
de' voort. In de Kuiperij in Pannerden waren -
na een eerdere expositie in Harskamp- werken 
van deze aangetrouwde familie-artist tot begin 
vorige maand te zien. Eerder dit jaar organiseer
de hij in zijn atelier in Ede exposities met 
werken van Truus -van Dalsem (schilderijen), 
Elly van Weerdenburg (keramiek en brons), 
Ferdy de Ley (glasobjecten) en hemzelf e 
Wist u dat een van onze naamgenoten kookboe
ken schrijft? 't Stond in Libelle: samen met Tita 
Koolsbergen schreef Janneke Vreugdenhit het 
kookboek 'Vechten met gerechten tegen 
Candida en ME' . Het 'vechtkookboek' staat vol 
met lekkere recepten voor mensen die een dieet 
moeten volgen wegens chronische ziekten zoals 
ME en candida (schimmelziekte aan de slijm
vliezen) . En in Margriet was onlangs een 
ingezonden brief afgedrukt, waaruit bleek dat 
Hendrieka Vreugdenhit-Harlaar (D X c) uit 
Naaldwijk enkele jaren na het overlijden van 
haar man is hertrouwd met haar kostganger 
Arend Kreeft. Deze man verloor tijdens de 
watersnoodramp in 1953 zijn vrouw en twee 
jonge kinderen. De brief in Margtiet is geschre
ven door dochter Nelie, geboren uit het huwe
lijk van Arend Kreeft en weduwe H. Vreug
denhii-Harlaar, die uit haar 1' huwelijk al drie 
kinderen had. Ze schrijft o.m. dat de waters
noodramp voor haar en haar familieleden meer 
inhoudt dan herdenken. En verder: 'Woorden 
als stiefkind of halfbroer en halfzus zijn bij ons 
onbekend. Grote waardering heb ik ook voor de 
liefde waarmee mijn vader onze moeder 
verzorgt. Mijn vader is een kanjer eersteklas! 
• Artikelen van de hand van Dorrit van Dalen, 
dochter van J. van Dalen en L. van Dalen
VreugdenhiJ (K Xe, 3) blijven van tijd tot tijd 
in NRC Handelsblad in de zaterdagbijlage 
verschijnen. Eén daarvan had het aantrekken 
van hoogopgeleide studenten en professionals 
uit het buitenland tot onderwerp. In Duitsland 
pakken ze dat kennelijk beter aan dan bij ons 

Verkrijgbaar na storting of overmaking van het bedrag aan de 

Fami liestichting Vreugdenhil onder vermeld ing van het desbetreffende 

artikel, zijn de volgende artikelen: 

afschrift STICHTINGSAKTE Familiestichting Vreugdenhil € 3,50 

BOEK Het Westlandse geslacht Vreugdenh il, bijkans vier eeuwen 

genealogie door J. Verhu lst (475 blz.) € 35,00 

- reproductie FAMILIEWAPEN, ware grootte, met toel ichting 

borduurpatroon FAMILIEWAPEN, A3-formaat, met toel ichting 

HERINNERINGSBORD Vreugdenhillendag 6 oktober 1990 

(Delfts blauw) 

€ 11,50 

- BALPEN (met inscriptie Fami liedag Vreugdenhil 1995) 

- VREUGDENHILLENMOK, wit met donkerrode opdruk 

DEELVERGROTING KAART van CRUQUIUS (met vermelding 

Vreugdenhilse laantje) 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Het bestelde arti kel wordt u toegezonden . Na telefonische afspraak 

(buiten kantooruren) kunt u uw bestelling echter ook afhalen bij onze 

secretaris Aat Vreugdenhil, Molenaarlaan 21, De Lier. 
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1,50 

9,00 

3,50 

5,75 

3,40 

e In plaatselijke perspublicaties in De Lier 
werd in woord en beeld ruim aandacht besteed 
aan het feit, dat M.P.(Matthijs) Vreugdenhit (C 
X ac) dit jaar 50 jaar lid is van de Lierse 
muziekvereniging Liora. Burgemeester Van der 
Meer van De Lier speldde hem tijdens een 
concert van de muziekvereniging onlangs het 
gemeentelijk ere-insigne op en overhandigde 
hem een replica van de Domtoren. Thijs 
VreugdenhiJ was van 1968-1983 bestuurslid en 
van 1983-1991 2' voorzitter van de vereniging. 
Hij is nog steeds als muzikant bij Liora betrok
ken . Omdat hij zich ook op andere wijze altijd 
heeft ingezet voor de Lierse gemeenschap en 
het verenigingsleven ter plaatse, waren er rede
nen te over voor het gemeentebestuur om hem 
te eren. e Uit de lijst met uitslagen blijkt, dat 
de volgende deelnemers/familiegenoten de 23"' 
marathon van Rotterdam op 13 april jl. met 
succes hebben beëindigd: P. Vreugdenhit in 
3.39.49, G. Vreugdenhit (K XI k, 2) in 3.43.43 
(nieuw p.r.!) enD. Oomsen (echtgenoot van 
Elly VreugdenhiJ (N X s,2) in 4.13.52. Bravo 
heren! 
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