
 

 

Oudedagsvoorziening 
Ik wil me in tegenstelling tot andere 
jaren dit keer kort richten op het onder-
werp pensioen. U zult zich afvragen hoe 
ik daarop kom. Dat heeft enerzijds te 
maken met mijn werk bij een grote 
werkgeversvereniging. Daar ben ik zeer 
nauw betrokken van de totstandkoming 
van CAO’s. En u zult ongetwijfeld in de 
kranten hebben gelezen dat er vorig 
jaar wederom een centraal akkoord is 
gesloten tussen die drie partijen. De 
regering voorziet een afnemende solida-
riteit tussen de oudere en jongere ge-
neratie voor het gezamenlijk opbrengen 
van de premies voor de pensioenrege-
lingen. De regelingen moeten een meer 
individueel karakter gaan krijgen, dus in 
de vorm van spaarpotten in plaats van 
collectieve toezeggingen. 

 

Generaties 
U zult zich nog steeds afvragen waarom 
dit onderwerp door mij naar voren 
wordt gebracht. Het woord generatie-
conflict is bij die pensioendiscussie al 
vele malen gevallen. En dan komt de 
relatie met onze Familiestichting Vreug-
denhil in beeld. Ook wij houden ons 
bezig met generaties, maar juist vanuit 
het oogpunt van continuïteit van fami-
lierelaties en solidariteit van de ene op 
de andere generatie. Echter wat wij als 
bestuur zien, is dat de “nieuwe genera-
tie” zich pas op latere leeftijd gaat inte-
resseren voor de activiteiten van de 
familiestichting. Dat is vaak heel begrij-
pelijk vanuit de omstandigheid dat als 
gevolg van gezinsvorming/-uitbreiding 
het besef gaat ontstaan van de beteke-
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nis van het woord generatie en van 
daaruit de interesse kan groeien over 
de oorsprong en wortels. 

 

Jeugd 
Het bestuur vindt het des te belangrij-
ker vanuit de sociale optiek de solidari-
teit tussen de generaties des te sterker 
te benadrukken en acht het dus nood-
zakelijk dat ook binnen onze stichting 
de jeugd meer voor zichzelf opkomt.  
Een balans in generaties. Daarom wil ik 
u hiermee de vraag voorleggen of u 
ideeën heeft om die jongere generatie 
meer te betrekken bij de activiteiten 
van onze stichting. Het zou zo leuk zijn 
om bij de inbreng bij de Vreugdescha-
kel, vergaren van informatie voor onze 
website of bij de organisatie van activi-
teiten het gezicht en geluid van de jon-
gere generatie terug te zien. Wij hou-
den ons warm aanbevolen voor sugges-
ties om die betrokkenheid te bevorde-
ren. Wanneer partijen elkaar kunnen 
vinden in een Centraal Akkoord zouden 
wij met zijn allen toch zeker in staat 
moeten zijn om de jeugd te interesse-
ren voor onze afkomst 

 

 

De gegevens hebben betrekking op mutaties 
tussen 1 januari en 30 juni 2004. 

 
Geboren: 

• 28-01-2004 te De Lier, Rik, zoon van 
Jacob Vreugdenhil (C X ab.3) en  
Connegonda Margaretha van Gelder. 

• 24-01-2004 te Leusden, Rafaël Jonathan, 
zoon van Johannes Reinier Vreugdenhil 
(O XI o.1) en Hilligje Pierik. 

• 06-03-2004 te Haarlem, Evy Anna,  
dochter van Rudy Vreugdenhil (E X e.2) 
en Karina Hoek. 

 

Getrouwd/partnerschap aangegaan: 

• 26-05-2004 te Urk, Cornelia Vreugdenhil 
(O X j.7) met Douwe (Dick) Meijer,  
geboren 27 april 1959 te Wormer, zoon 
van Willem Jacobus Meijer en Aukje van  
Diepen. 

 

Overleden: 

• 16-01-2004 te De Lier, Cornelis  
Ouwendijk (N IX j.7). 

• 18-01-2004 te Boskoop, Neeltje  
Wilhelmina Vreugdenhil (C X c.2). 

• 25-01-2004 te Naaldwijk, Hendrika  
Harlaar (D X c). 

• 06-02-2004 te Maassluis, Arend  
Vreugdenhil (D XI d). 

• 12-02-2004 te Maasdijk (Westland), 
Maartje (Marrie) van Dijk (C X ac). 

• 25-02-2004 te ’s-Gravenhage, Dina  
Delhaas (N X h). 

• 29-02-2004 te ’s-Gravenzande, Adriana 
Jacoba Noordam (D X h). 

• 03-03-2004 te De Lier, Jannetje  
Vreugdenhil (D IX e.4). 

• 11-04-2004 te De Lier, Abraham  
Vreugdenhil (K XI ad). 

• 01-05-2004 te Eemsmond, Waling  
Vreugdenhil (C XI af). 

• 24-05-2004 te Vlaardingen, Geertje  
Cornelia Vreugdenhil (K X a.9). 

• 14-06-2004 te Naaldwijk, Sophia  
Hendrika Cornelia Vreugdenhil (N IX l.2). 

• 17-06-2004 te Broekland, Hermanus 
Leendert Vreugdenhil (E X l). 

 

 

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

    
   Aat, secretaris 

 DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kroniek 

 Dirk Vreugdenhil   -  (voorzitter) 



 

 

boeren die met hun vee van of naar huis 
gaan. Helaas weten de koeien maar ma-
tig met snelverkeer rekening te houden, 
en voor 1 boer is het lastig met 20 koei-
en netjes aan de kant van de weg te lo-
pen. Gevaarlijk is het als ze menen dat 
aan de andere kant van de snelweg het 
gras groener is en besluiten een snelweg 
over te steken. Ik denk dat je je wel wat 

kunt voorstellen hoe groot de chaos is. 
Natuurlijk kom je ook andere dieren te-
gen, maar dat is meestal geen groot pro-
bleem, een doodgereden kip, hond of 
slang, daar maakt niemand zich druk om. 
Die worden snel van de weg gehaald, 
want dat is hier voedsel. 

N adat ik via het internet contact 
had met de familiestichting is het 
idee gekomen iets te schrijven 

over mijn leven in Thailand. Ik ben ge-
trouwd met een Thaise, we hebben sa-
men een kind en wonen sinds december 
2002 in Thailand. Wij wonen in het dorp 
waar mijn vrouw is geboren en opge-
groeid. Een heel klein dorp, zonder 
naam, slechts een nummer namelijk 2, 
zo’n 35 km van de dichtstbijzijnde grote 
plaats (Udon Thani). Het ligt in het 
Noordoosten van Thailand ongeveer 450 
km van Bangkok. Een streek waar geluk-
kig geen toerisme is. Wij wonen net bui-
ten het dorp, met alleen maar groen om 
ons heen. 

Verkeerssituatie 
Sinds ik hier woon, rijd ik zelf, en heb 
inmiddels mijn Thaise rijbewijs gehaald 
met de naam Vreugdemhit. Door erva-
ring weet ik dat ik alles wat ik in Neder-
land heb geleerd, je hier het beste kunt 
vergeten. In de eerste plaats zijn er hier 
geen rijscholen. Als je een beetje weet 
hoe een auto werkt, en je kunt vooruit en 
achteruit dan krijg je het papiertje. Je 
moet er dus altijd rekening mee houden 
dat je medeweggebruikers mogelijk voor 
het eerst van hun leven echt een auto 
rijden. Je rijdt hier links en gelukkig doet 
meer dan 95% dat. Veiligheidsgordels 
zijn verplicht en dat is het enige wat de 
politie controleert, in de stad tenminste. 
De wegen zijn hier van matige kwaliteit, 
met de nodige gaten, maar wel met stre-
pen op de weg. Waar die voor dienen is 
mij niet echt duidelijk, mogelijk omdat 
het zo leuk staat. Die strepen lijken veel 
op de strepen op de Nederlandse wegen, 
waar de rijbanen mee worden aangeduid. 
Door de matige kwaliteit wordt er ui-
teraard niet hard gereden. Het gebeurt 
maar zelden dat ik de 100 haal. En dat is 
echt niet omdat het zo druk is. In deze 
streek zijn files volledig onbekend. 

Koeien op de weg 
Wat ook nogal verschilt van Nederland 
zijn de weggebruikers. In de stad kom je 
regelmatig een olifant tegen. En er zijn 

Nieuwjaar 
Er zijn echter ook wat gevaarlijker zaken: 
brommers en alcohol gebruik. Vooral op 
feestdagen kan er stevig worden gedron-
ken, vooral door de bromfietsers. Het 
grootste feest is het Thaise Nieuwjaar op 
13 april, wat drie dagen achter elkaar 
gevierd wordt. De twee keer dat ik het 
hier nu heb meegemaakt zijn er in die 
drie dagen vele doden en gewonden ge-
vallen. Van de doden is meer dan 90% 
bromfietsers waarvan 50% jonger dan 15 
jaar. Brommers noem ik het, maar het 
zijn 125 cc motoren. Ze zijn de baas van 
de weg en je moet altijd alert op ze zijn. 

Rood is niet alti jd stoppen 
Ze hebben hier ook stoplichten. Alleen 
werken ze iets anders dan in Nederland. 
Rood betekent in principe stoppen en 
gelukkig doet 95% dat ook. Het gevolg is 
dat groen betekent rijden, maar wel goed 
uitkijken of je die 5% niet tegenkomt. 
 ‘s Avonds en ‘s nachts kun je de stop-
lichten nog wel redelijk zien, maar over-
dag is het vaak lastig om te zien welk 15 
Watt lampje brand. Rood licht kan in zo’n 
geval ook betekenen dat de stoplichten 
buiten werking zijn. Dit komt vooral om-
dat slechts hier en daar een lampje niet 
kapot is. Omdat de lichten altijd voor het 
kruispunt en na de kruising staan, heb je 
in elk geval 2 kansen op werkende lich-
ten, bovendien kun je vaak het licht van 
de kruisende weg (het licht achter het 
kruispunt) zien. Dat kan dus erg verhel-
derend werken. Of er verkeersregels zijn 
weet ik dus evenals de Thai nog steeds 
niet. Het grote voordeel is, iedereen gaat 
er van uit dat niemand echt kan rijden, 
en alles wordt dus gewoon van iedereen 
geaccepteerd. En alles went, zelfs het 
verkeer. Geduld en begrip voor de mede-
mens maken zelfs het verkeer in het 
Noord Oosten van Thailand goed te doen. 

Arie Vreugdenhil  N XI ac 

Dit ingezonden artikel is in de zomer bin-
nengekomen. De redactie zal aan Arie vra-
gen ons op de hoogte te houden van de 
hulp na de ramp van 2e kerstdag. 

VREUGDENHIL WOONT IN THAILAND 
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PERSONALIA 

NIEUW JASJE 

Westland Wil Vooruit uit te zwaaien en 
later om afscheid te nemen van Ewoud 
Vreugdenhil die sinds 1974 de jaarlijkse 
wielerronde van Maasdijk samen met 
drie andere wielerenthousiastelingen or-
ganiseerde. Laatstgenoemde blijkt er 
geen moment spijt van te hebben ge-
had deze wieler(hoogtij)dag voor het 
dorp en de wielersport tot en met de 
vijftigste (jubileum)ronde van dit jaar te 
helpen realiseren. De ronde moet blij-
ven, jongeren moeten nu aan de slag, 
vindt hij. Ewoud Vreugdenhil zegt zijn 
gezicht nog vaak bij WWV te zullen la-
ten zien, maar na 18 jaar is het mooi 
geweest en over. Ik ga nu fietsen met 
mn vrouw, ’zegt hij, want dat is er al 
die tijd bij ingeschoten.’ 

• Arie Vreugdenhil 

Voor deze keer moeten we het er bij la-
ten, maar niet zonder gememoreerd te 
hebben, dat de in Vreugdeschakel no. 
55 aan u voorgestelde Arie Vreugdenhil 
uit Hardenberg eind april dit jaar be-
noemd werd tot ridder in de orde van 
Oranje-Nassau. Alsnog onze felicitaties. 

• STICHTINGSAKTE, Familiestichting 
Vreugdenhil € 3,50 

• BOEK, Het Westlandse geslacht 
Vreugdenhil, vier eeuwen genealogie 
door J. Verhulst 475 pag. € 35,- 

• FAMILIEWAPEN,  reproductie, ware 
grootte, met toelichting € 11,50 

• BORDUURPATROON, Familiewapen, 
A3-formaat, met toelichting € 1,50 

• HERINNERINGSBORD, 
Vreugdenhillendag (Delfts Blauw) € 9,- 

• BALPEN, (met inscriptie Familiedag 
Vreugdenhil 1995) € 3,50 

• VREUGDENHILLENMOK, wit met 
donkerrode opdruk € 5,75 

• KAART van Cruquius, vermelding 
Vreugdenhilselaantje  € 3,40 

Verkrijgbaar na overmaking van het bedrag op Postbank nr.:53.11.808 aan de 
Familiestichting Vreugdenhil onder vermelding van het desbetreffende artikel, zijn 
de volgende artikelen: 

Het bestelde artikel wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak (buiten 
kantooruren) kunt u uw bestelling ook afhalen bij onze secretaris Aat Vreugdenhil, 
Molenaarlaan 21 in De Lier. 

VREUGDENHILLENWINKEL INTERNET 

D e Vreugdenhillen komen 
regelmatig in het nieuws.  

 

In landelijke- en regionale kranten, 
maar ook in plaatselijke wijkbladen en 
op het internet zien we steeds vaker 
een artikel over hun werk, hobby of 
sport.  

 

Wanneer u ook een bericht tegenkomt, 
groot of kleine voor een van deze 
rubrieken en waarin uiteraard een 
Vreugdenhil de aandacht krijgt, wilt u 
ons dan een e-mail sturen.  

 

Uiteraard kunt u de bericht ook per post 
opsturen. 
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• Sjoerd Vreugdenhil.  

Een naamgenoot - bekend bij de redac-
tie - reed begin september na een heer-
lijke stranddag in opperbeste stemming 
over een opvallend stille Maasdijk huis-
waarts. Ruim vier weken later plofte 
een missive van het Centraal Justitieel 
Incasso Bureau in Leeuwarden op de 
deurmat van zondaar Vreugdenhil, die 
met een gemeten snelheid van 11 km 
te hard - na verplichte correctie 8 km – 
over de dijk had geraasd. Das mn kans 
om ook eens in de krant te komen: ik 
betaal gewoon niet’, zei naamgenoot 
hardop. Hij zag zn naam al staan tussen 
ruim 6.000 andere in de maandelijkse 
lijst van non-betalers van de griffier van 
de rechtbank in Leeuwarden. Een goo-
chemer Vreugdenhil wees hem er even-
wel op dat a) het adres bekend was en 
b) dat als gevolg van sancties bij het 
uitblijven van betaling de prent dubbel 
zo veel zou kosten. Daarop koos de 
maximale-snelheidsovertreder voor mi-
nimale betaling en liet de publiciteit de 
publiciteit. Natuurlijk, ’t is veel eervoller 
in de krant te komen als je iets doet 
waarover de loftrompet wordt gestoken. 
In de vorige editie van de Vreugdescha-
kel figureerde o.a. danser Sjoerd Vreug-
denhil. In de afgelopen maanden dook 
zijn naam weer enkele malen op in de 
(kunst)kolommen van landelijke kran-
ten zoals in NRC Handelsblad, dat deze 
betrekkelijk jonge choreograaf ken-
schetste als iemand die zijn ideeën zelf-
standig theatraal weergeeft. Zijn werk 
straalt een grote integriteit uit, een 
sterk gevoel voor detail en voor een  
eigentijdse esthetiek in het toneel-
beeld.’ Dat zal Sjoerd vast stimuleren. 

• Mike Vreugdenhil 

Er blijken ook mensen - kleine we-
zentjes – te zijn die voor publiciteit in de 
wieg zijn gelegd. Mike uit Naaldwijk bij-
voorbeeld, zoon van John en Bianca 
Vreugdenhil, geboren afgelopen zomer 
en tegelijk uitgeroepen tot baby van de 

maand en in de krant (t Hele Westland) 
met foto. 

• Gerard Vreugdenhil 

Ja, bijna zou je zeggen dat hij het in de 
krant komen niet kan laten, want daar 
was hij weer: Gerard, telg van de Maas-
dijkse superbakkersfamilie Vreugden-
hil . Na zich eerder kampioen te mogen 
noemen, viel hij dit jaar opnieuw in de 
prijzen bij de nationale VMBO Vakwed-
strijden. De eerste prijs was voor hem, 
’aldus Groot Naaldwijk, met stukwerk 
Caramellos en ongevuld kleinbrood’. 
Hem wacht een grote toekomst in het 
brood- en banketbakkersvak. Het is 
uniek om tweemaal achter elkaar bij 
deze jaarlijkse wedstrijden een prijs in 
de wacht te slepen, ‘aldus de voorzitter 
van de organiserende wedstrijdcommis-
sie.’ 

• Lisa en Ewoud Vreugdenhil 

Jan de Geus, verslaggever van t Hele 
Westland, moest dit jaar op de Vreug-
denhillentour, eerst om voorzitter Lisa 
van de renafdeling van wielervereniging 

H et is u vast al opgevallen dat de oude vertrouwde 
Vreugdeschakel in een nieuw jasje is gestoken. In de 
afgelopen jaren is de Vreugdeschakel in een 2 kleu-

ren druk uitgebracht. De vernieuwde Vreugdeschakel is nu 
in een fullcolour. Er is ook gekozen voor een andere opmaak 
en een nieuw lettertype. Verder zullen er in de loop van de 
tijd wellicht nieuwe rubrieken bijkomen en 'oude' verdwij-
nen.  

Wij houden ons aanbevolen voor uw suggesties en natuurlijk 
ook voor uw reactie op de veranderingen.  

Ga hiervoor naar onze website of stuur een e-mail en na-
tuurlijk kunt u ook per post uw mening opsturen naar het 
redactieadres, zie hiervoor de colofon. 

 
www.vreugdenhil-online.com 
info@vreugdenhil-online.com 



 

 

Enquête   

Meten is Weten 

Kijk en doe mee. Het kost 
u maar een paar minuten. Ga naar onze 
website www.vreugdenhil-online.com en 
geef u mening over onze activiteiten. 
Wij zijn benieuwd wat u vindt van de 
vreugdeschakel en onze website. Wat 
vindt u goed en wat kan beter.  

 

Vissen 
In de Vreugdeschakel van juni jl. was 
ruim anderhalve pagina gewijd aan re-
dacteur Jaap Vreugdenhil. Terecht, vind 
ik en ik was dan ook bijzonder tevreden 

over de tussenkop op de voorpagina: 
'Meester in het vinden van stof tot 
schrijven'. Dat is waar en het zal zeker 
niet gemakkelijk zijn om de manier van 

vissen van mijn oudste neef in de grote 
vijver van de Vreugdenhillen te evena-
ren. 

vi j ft ien jaar 
In de afgelopen vijftien jaar hebben hij 
en ik wél eens gesteggeld over het ge-
schreven resultaat van zijn inspannin-
gen. Hij was altijd zo enthousiast dat 
zijn verhalen nogal eens de beperkte 
omvang van ons blad dreigden te over-
stijgen. En daar kwam ik dan met mijn 
rode pennetje.  

Het al lerbeste 
Voortaan, Jaap, heb jíj daar geen last 
meer van. Ikzelf denk met plezier terug 
aan onze jarenlange samenwerking, 
wens jou en Jos het allerbeste voor de 
komende tijd en de nieuwe redactie 
veel succes. 
 
Loes van Dalen-Vreugdenhil 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

De Vreugdeschakel is een uitgave van de 
  FAMILIESTICHTING VREUGDENHIL 
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Oplage:  1200 
ISSN:  1384-8216 

 

Internet 
Website:       www.vreugdenhil-online.com 
Wachtwoord :  online 
E-mail:             info@vreugdenhil-online.com 

 

Voorzitter 
Dhr. drs. D. Vreugdenhil (Dirk) 
Willem Alexanderplantsoen 155 
2991 NC  Barendrecht 
tel: 0180-615453 (buiten kantooruren) 

Secretaris 
Dhr. drs. A.M. Vreugdenhil RA (Aat) 
Molenaarlaan 21 
2678 DG  De Lier 
tel: 0174-516173 (buiten kantooruren) 

Penningmeester 
Vacature: Bel naar de secretaris als u inte-
resse hebt in de vacature? 

Redactie 
Mevr. R. Vreugdenhil (Ria) 
Martin Luther Kingstraat 17 
2694 AE  's-Gravenzande 
tel: 0174-412241 

Naar dit adres kunt u ook kopij zenden. 

Webmaster 
Dhr. M. Vreugdenhil (Martijn) 
Velddreef 202 
2727 CR  Zoetermeer 
tel: 079-3317596 

 

Adverteren 
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 (adres hierboven) 

Postbank nr.: 53.11.808 
t.n.v.: Familiestichting Vreugdenhil 

Colofon REDACTEUR JAAP 

Vorig jaar zomer, om precies te zijn op 
5 juni, is Stefan Vreugdenhil (zoon van 
C XI aa) uit Naaldwijk Nederlands Kam-
pioen op de mountainbike geworden bij 
de 14-jarigen. De wedstrijd werd ge-
houden bij de wielervereniging West-
land Wil Vooruit in Honselersdijk. Stefan 
is ook lid van deze vereniging en heeft 
dus een heel goede thuiswedstrijd gere-
den. Aan de kampioenswedstrijd in deze 
klasse reden circa 30 deelnemers mee 
uit heel Nederland. 

 

We hebben Stefan gevraagd hoe hij zich 
voorbereid op het nieuwe seizoen. In de 
winter traint hij een paar keer per week 
op de mountainbike, daarnaast traint hij 
extra in de sportschool. Zodra het top-
seizoen begint, traint hij 5 tot 6 keer 
per week om in topconditie te blijven. 
Stefan vertelt dat hij op 10-jarige leef-
tijd is begonnen met de mountainbi-
kesport. 

 

Voor het komende seizoen gaat Stefan 
zijn best doen weer zo hoog mogelijk te 
eindigen op het Nederlands kampioen-
schap. Maar hij geeft wel aan dat er in 
deze hogere klasse (15-/16-jarigen) 
meer concurrentie is, dus het zal voor 
hem niet makkelijk worden. 

Verder hebben we hem alle succes toe-
gewenst voor de komende kampioen-
schappen, want dan is hij zeker weer 
van de partij. 

Ria Vreugdenhil (Redactie) 

STEFAN VREUGDENHIL  
NEDERLANDS KAMPIOEN MOUNTAINBIKE 

Stefan wordt gefeliciteerd door de rondemiss 
Mariska Prins 
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Donatie 
Zoals ieder jaar treft u ook nu bij dit eerste nummer van ons familieorgaan in een 
nieuw jaar een stortingsbiljet aan. Wij doen dit, omdat zonder uw financiële steun 
de genealogische activiteiten van onze familiestichting, de uitgave van de Vreugde-
schakel en het beheer van onze website niet langer mogelijk zouden zijn. Vandaar 
ons beroep op u een minimale donatie van € 15,00. Uiteraard is elke gift groot of 
klein meer dan welkom. Graag zeggen wij u bij voorbaat dank voor uw bijdrage. 

 

Het bestuur 

??? 


