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Rondleiding Glasfabriek LeerdamRondleiding Glasfabriek Leerdam   
Robert Vreugdenhil (N X h 2) is een van 
mijn achterneven. Om precies te zijn, hij 
is de zoon van Leo (N X h), en Leo is de 
zoon van broer Arie (N IX b) van mijn 
vader, Tiemen (N X j). Een ingewikkelde 
omschrijving van het begrip achterneef. 

Robert werkt op de onderhoudsafdeling 
van de Glasfabriek in Leerdam. In oktober 
2005 was er een open dag voor familiele-
den en Robert nodigde mij uit om een 
kijkje te nemen in de fabriek. Wij werden 
vergezeld door Ida, de zus van Leo. Ro-
bert woont in Leerdam en na een kopje 
koffie bij hem thuis reden wij naar de fa-
briek. De fabriek is tegenwoordig eigen-
dom van Owens-Illinois(BSN Glaas-pack) 
de voormalige NV Vereenigde Glas-
fabrieken en er worden voornamelijk fles-
jes ten behoeve van de bierindustrie gefa-
briceerd. Het is een machtig gezicht om 
het vuur in de ovens te zien en hoe uit 
een druppel vloeiend glas een flesje wordt 
gemaakt en dan met duizenden tegelijk. 
Ik moest op dat moment terugdenken aan 
de film “Glas” van Bert Haanstra. Velen 
van u zullen zich die film waarschijnlijk 
wel herinneren. Ook belangrijke glasont-
werpers hebben hun naam aan de fabriek 
verbonden. Copier is wel de meest beken-
de. Op een aparte afdeling worden de 
ontwerpen van de kunstenaars geblazen.  

Dirk Vreugdenhil (N X j 5) 
Robert is trots op zijn werk en dat is ook te zien op deze foto waar hij op zijn werkplaats is  
gefotografeerd. 

Schaatsen metSchaatsen met   
            
  Cees  Kei jzer  Cees  Kei jzer    
 
In de stamboom worden alleen de gege-
vens vermeld van de nakomelingen van 
de mannelijke lijn. Toch hebben nakome-
lingen van de vrouwelijke Vreugdenhillen 
ook een band met onze familie. Cees Keij-
zer uit Vlaardingen is de zoon van Jan 
Keijzer en Magdalena Vreugdenhil (N VIII 
f. 4) en wil zijn enthousiasme over de 
schaatssport graag met ons delen.  

Schaatsvirus 

De oorsprong van zijn schaatsgekte ligt in 
zijn vroege jeugd. Hij vertelt hier het vol-
gende over: Het gezin woonde in een 
boerderij aan het Bommeer in Maasland, 
waar zij in 1957 moesten vertrekken om-
dat de Broekpolder volgespoten werd met 
slib uit de Rotterdamse haven. Zij ver-
huisde naar een boerderij in Schipluiden 
langs de Vlaardingse vaart. Kleine Cees 
was zes jaar oud toen de strenge winter 
in 1949 zorgde voor een volledig dichtge-
vroren Bommeer en Vlieten. Cees kreeg  
de opdracht van zijn vader het ijs te gaan 
vegen voordat de Westlandse schaatsers  

zouden komen. Op dat moment is Cees 
met het schaatsvirus aangetast. Cees 
schaatste in zijn jeugd op oude friese 
doorlopers, maar in 1963 toen er weer 
een strenge winter het land teisterde, 
mocht hij een paar Viking noren kopen 
van 79 gulden. Hij moest wel iedere week 
vijf gulden terugbetalen aan zijn moeder. 
Cees zegt hier verder over: "Daar heb ik 
vele jaren van genoten en denk er nog 
vaak aan terug. Wij moesten thuis altijd 
hard werken in de zomer op het land, 
maar in de winter als het ging vriezen 
ging het slapen 's nachts minder. En zo 
gauw er toertochten gereden konden 
worden, gingen we er naar toe: Alblasser-
waard, Nieuwkoop, Gouwzee, Veluwe-
meer, Rottemeren, Bergambacht. We 
hebben er door de jaren heen al heel wat 
geschaatst en het gaat me gelukkig nog 
steeds goed af. Maar hoe ik toen schaats-
te, dat heb ik van vader meegekregen, 
thuis achter een stoel aan het Bommeer."  

Nog steeds actief 

Cees is een heel actief schaatser geble-
ven, gezien de tochten die hij ook in lan-
den als Canada, Finland, Japan en Ameri-
ka rijdt. Ook doet hij mee aan een jaar-
lijks georganiseerde 24-uurs marathon in 
de Uithof in Den Haag. Nu hij enkele ja-
ren met de VUT is, kan hij naast activitei-
ten met zijn vrouw, kinderen en kleinkin-
deren nog meer aan zijn geliefde sport 
doen. Want in de zomer is skeeleren ook 
een activiteit waar Cees zich in uitleeft.  

Cees tijdens een marathonwedstrijd. 
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Oplettende lezertjes - om een statement 
van de in 2005 overleden 'heer van stand' 
Marten Toonder te bezigen - zullen al dan 
niet met smart hebben zitten wachten op 
de inlossing van een belofte die ik in 2003 
in de Vreugdeschakel deed. Ter opfrissing 
van het geheugen: een kennis uit Middel-
burg had ik ter lezing en becommentarië-
ring het proefschrift Eilandbewoners van 
Cootje Kramer-Vreugdenhil (K X f. 2) uit 
Waalre meegegeven. Ik was erg benieuwd 
wat hij als Zeeuw, intelligent en erg bele-
zen iemand vond van Cootjes benadering 
van het onderwerp en de conclusies die zij 
uiteindelijk trok. 

Ik gaf hem het boek op mijn verjaardag. 
Hij zou het boek meenemen naar Middel-
burg, want echte vakantielectuur was het 
toch niet. Een dag nadat we hem en zijn 
partner afgelopen zomer op het strand bij 
de camping in Zuid-Frankrijk hadden be-
groet, kwam hij tijdens lunchtijd aanlopen 
met het exemplaar van Eilandbewoners. 
`Ja, natuurlijk had ik het gelezen, anders 
had ik het toch nog niet terug willen bren-
gen. Wat heeft die nicht van jou een voor-
werk gehad.  Die is niet over één nacht ijs 
gegaan.’ 'Nee', merkte ik op, 'dat plegen 
Vreugdenhillen nooit te doen'. Hij weer: 
'Maar dat eindeloze gesnuffel vooraf is 
uiteraard inherent aan het samenstellen 
van een proefschrift, nietwaar?' 'Lijkt me 
wel ja', zei ik, eraan toevoegend dat 
Vreugdenhillen niets aan het toeval willen 
overlaten, sterker nog: een heleboel 
naamgenoten zeggen dat het toeval zelfs 
niet bestaat. Mijn Middelburgse vriend 
was inmiddels begonnen aan een soort 
rechtvaardiging: 'Je weet, Jaap, dat ik 
afkomstig ben van het land van Goes en 
pas op latere leeftijd burger van Middel-
burg werd. Je zou me dus een soort al-
lochtoon kunnen noemen. Natuurlijk ken 
ik de dorpjes Aagtekerke, Grijpskerke en 
Meliskerke die je nicht als onderwerp 
koos, maar niet als ingewijde. Maar om 
tot de kern te komen: het is voor mij alle-
maal zeer aannemelijk wat ze op papier 
heeft gezet. Wat ook geldt voor de con-
clusies ten slotte: die gelden overigens 
niet alleen voor de genoemde dorpen. Het 
komt me allemaal zo bekend voor, maar 
ze heeft het op haar manier verwoord, op 
papier gezet. En weet je wat voor compli-
ment ik in petto heb? Toen ik haar boek 
had uitgelezen, heb ik een boek gelezen 
over Hitler en ik kan niet anders zeggen 
dan: wat een ideale volgorde.  
't Zal je misschien ook interesseren dat ik 
op een foto in Eilandbewoners iemand 
herkend heb die ik goed ken. En ik zal 
mensen die interesse tonen, blijven zeg-
gen dat ze dit boek moeten lezen.''Was 
het toch een wat afstandelijk commen-
taar?' dacht ik later. Maar tegelijkertijd 
schoot me deze aloude spreuk te binnen: 
goed Zeeuws, goed rond. En ik voeg er 
ook nog deze zegswijze aan toe: Ons 
Zeeuwen bin zuunig. Wat natuurlijk ook 
voor loftuitingen geldt!  

Jaap 

Karel Loman is getrouwd met Ada, Zij is 
een dochter van Huibertje Vreugdenhil (K 
IX b. 2) en Cornelis Biesheuvel. Hun zoon 
Jan overleed op 20 augustus 2004 plotse-
ling na een hartstilstand. Naast diverse 
andere talenten had Jan een bijzonder 
talent voor het schrijven van korte verha-
len.  

Karel vertelt naar aanleiding van deze 
zeer ingrijpende gebeurtenis het volgen-
de: Ter gelegenheid van zijn eerste ge-
boortedag zonder hem gaven we in eigen 
beheer op 5 januari 2005 een boekje uit 
met twaalf door Jan geschreven verhalen. 
Ze zaten nog kant-en-klaar in zijn compu-
ter. De verhalen werden dusdanig positief 
ontvangen dat we ons tot een uitgever 
hebben gewend met de vraag of van een 
nieuwe serie verhalen een boek kon wor-
den samengesteld. Uitgever Free Muske-
teers in Soest bleek daartoe bereid. 

Dertien “Bizarre verhalen” zijn in het boek 
met de gelijknamige titel samengebracht. 
De cover van het boek vermeldt: “Stuk 
voor stuk zijn de verhalen ironisch van 
toon en op buitengewone wijze verteld. 
Jan Loman was hard op weg een groot 
verhalenschrijver te worden. Hij kwam er 
echter slechts in beperkte mate mee naar 
buiten. Kort nadat hij daartoe de eerste 
bescheiden stappen zette, overleed hij in 
2004 op 32-jarige leeftijd.” En verder: 
“De liefde voor talen en verhalen ontstond 
bij Jan Loman op het Marnix college te 
Ede. Hij studeerde in Nijmegen af als his-
toricus. Door zelfstudie bekwaamde hij 
zich in de Russische taal. In zijn geliefde 
Utrecht was hij werkzaam bij Het Huma-
nistisch Archief. Zijn moeder, Ada Loman-
Biesheuvel en ook schrijver van verhalen, 
stimuleerde hem om zijn vaardigheden tot 
uiting te brengen. De Vlaamse schrijver 
Hugo Raes zag in Jan een multi-talent.” 

Het boek van Jan Loman is te bestellen 
door 14,95 euro over te maken op giro-
nummer 90773 t.n.v. J.K. Loman/A.P. 
Loman-Biesheuvel te Ede (Gld.) onder 
vermelding van naam en adres. Het wordt 
dan binnen enkele weken toegezonden. 

Verlaat  Ver laat    
compl iment voor  compl iment voor    
             proefschr i f t proefschr i f t   

B izarre verhalenBizarre verhalen   
Bij mijn bezoek aan een Westlands nichtje 
van moeders kant kwam ik met haar man 
in een geanimeerd gesprek terecht over 
karakteristieken van Westlandse families. 
Ik zal geen namen noemen, dat past mij 
niet. Maar van èèn familie - als voorbeeld 
- vertelde hij dat 40 procent roodharig 
was. Daarmee kreeg de naam 'Rooie Jaap' 
uit mijn jeugdjaren, in een klap grote dui-
delijkheid.  

Natuurlijk spraken wij ook over onze ei-
gen families, de deugden en ondeugden 
daarvan. Er later in de auto over naden-
kend kwam ik tot de conclusie: allemaal 
'net gewone mensen': een beetje goed en 
een beetje lastig, een beetje vlot en een 
beetje traag, een beetje levendig en een 
beetje saai enz. 

Grootvader Maarten Vreugdenhil (K IX a) 
paste precies in dat patroon. Voor groot-
moeder Jaantje: goed en lief, maar soms 
wel een beetje lastig. Dat heette overi-
gens `precies’. Om 12 uur precies moest 
er warm gegeten worden. Nà het koeien 
melken - vòòr dag en dauw - en nà de 
hele ochtend werken op het boerenland 
was de 'warme pot' de aangename inlei-
ding tot het uitgebreide middagdutje.  

Niet altijd lukte het Jaantje om 12 uur 
klaar te zijn. Zij had in het boerenbedrijf 
mèèr taken - boter karnen en kaas maken 
bijvoorbeeld - en die bezigheden konden 
best wel eens tegenzitten of uitlopen. En 
ja hoor, op zekere dag ging het echt mis. 
Onmogelijk kon zij het warme eten op de 
gestelde tijd klaar hebben en een wellicht 
ontstemde echtgenoot zou dus het gevolg 
zijn. Tenzij…  

Manlief placht om 1 minuut voor 12 het 
erf op te komen. Om 5 voor 12 zette 
Jaantje de deur van de kippenren open en 
25 hoenders vlogen uitgelaten het boe-
renerf op, wormen, torren en kevers 
rondom de stallen en de hooiberg enthou-
siast tegemoet! Toen grootvader Maarten 
vier minuten later op het erf arriveerde 
kon hij 25 kippen gaan vangen. (Hebt u 
wel eens geprobeerd er één te vangen?!) 
Het lukte, maar het duurde een kwartier. 
Toen hij daarna het huis binnenstapte, 
stond het eten dampend op tafel en neu-
riede Jaantje een opgewekte psalm.  

Maarten Vreugdenhil (K XI j)  

De kippenl is tDe k ippenl is t   

Jan Loman 



 

 

30-06-2000 te Wageningen, Maria 
(Marja) Vreugdenhil (K XII ac.2) met 
Geert (Gert) Jager, geboren 24 november 
1975 te Terneuzen zoon van Jacob Jager 
en Cornelia de Jonge 

25-06-2002 Alberta Marie (Betty) Vreug-
denhil (B X g.3) met F.J. Neuzerling, ge-
boren 9 augustus 1957 te Utrecht, zoon 
van Lamber Neuzerling en To Scheepma-
ker 

03-08-2002 te Dirlewang (Duitsland), 
Joël Vreugdenhil (E XI d.1) met Nadine 
Wilbiller, geboren 30 augustus 1983 te 
Memmingen (Duitsland), dochter van 
George Alois Wilbiller en Evi Loder 

04-04-2003 Jacobus Adrianus Vreugden-
hil (O XI v) met A.C. Verhoef 

03-09-2003 te Zoetermeer, Sonja Vreug-
denhil (O XI v.1) met Erwin Postma, ge-
boren 16 januari 1976 te Haarlem, zoon 
van Dik Postma en Marja van der Wees 

06-07-2004 Arie (Arjen) Vreugdenhil (K 
XII ac.1) met Jodi Lynn Oomkes, geboren 
6 december 1978 te Grand Rapids 
(U.S.A.), dochter van William John Oom-
kes en Ardith Sharon de Vries 

06-07-2004 te Maassluis, Arie Vreugden-
hil (K XII am) met Louise Grace Kuiler, 
geboren 5 maart 1950 te Djakarta 
(Indonesië), dochter van Adrianus Kuiler 
en Hiektje Riekema 

 

O V E R L E D E N  

13-11-1999 Eelkje Vreugdenhil (O X d.4) 

18-12-2002 te Hardenberg, Hendrika 
Petronella Catharina Vreugdenhil (N X 
aa.2) 

28-12-2002 te Schipluiden, Gerritje 
Vreugdenhil (D IX d.2) 

25-05-2003 te Almere, Hendrik de Roos 
(N IX a.8) 

30-09-2003 te Den Helder, Edwin Vreug-
denhil (E X f.1) 

19-11-2004 te Naaldwijk, Ewoud Vreug-
denhil (J X h) 

06-12-2004 te Naaldwijk, Jochem Wilhel-
mus Johannes Vreugdenhil (C X t) 

14-12-2004 te Naaldwijk, Martijntje Ber-
gambagt (K XI x) 

 

Deze gegevens zijn het afgelopen jaar 
aan de familiestichting doorgegeven of 
opgevraagd. Wij willen de stamboom 
graag zo actueel mogelijk houden en vra-
gen daarbij uw medewerking. Zodra er 
een wijziging (verhuizing, trouwen, ge-
boorte e.d.) in uw gezin plaatsvindt, geef 
het dan aan ons door. Bij voorbaat dank 
voor uw medewerking. 

Aat Vreugdenhil 
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06-09-1998 te Zuidwolde, Suzanne Joel-
le, dochter van Gozewinus Jacobus 
Vreugdenhil (K XI ag.8) en Catharina 
Aalbers 

12-12-1998 te Haarlem, Bas, zoon van 
Rudy Vreugdenhil (E X e.2) en Karina 
Hoek 

31-08-2000 Anne Christine, dochter van 
Robert Jan Vreugdenhil (K XI af.11) en 
Jenny Vermeer 

03-09-2001 te Pointe Claire (Quebec Ca-
nada), Andrea Marie, dochter van James 
Edward Vreugdenhil (K XI bc.1) en Anne 
Louise Gingras 

22-03-2002 Petra Julianne, dochter van 
Robert Jan Vreugdenhil (K XI af.11) en 
Jenny Vermeer 

05-01-2004 te Amsterdam, Jesse, zoon 
van Olaf Vreugdenhil (N XI c.1) en Herma 
Willemina (Heleen) Hof, geboren 2 no-
vember 1972 te Meppel, dochter van 
Harm Hof en Geesje Kleine 

 
G E H U W D / P A R T N E R S C H A P  
A A N G E G A A N  

21-08-1965 te Hamilton (Nieuw Zeeland) 
Truus (Trudi) den Boer (K X t.3), geboren 
23 februari 1946 te Rotterdam, dochter 
van Jan den Boer en Gertruda van Kes-
selchter van meii1967,je de Jager 

15-03-1990 Martin Vreugdenhil (K XI 
ag.11) met Hilde Marleen Gosker, gebo-
ren 4 oktober 1966 te Maartensdijk, 
dochter van David Gosker en Aagje de 
Jager 

14-12-1991 te Christchurch (Nieuw Zee-
land) Roger Anton Vreugdenhil (K X t.3), 
geboren 18 mei 1968 te Hamilton, met 
Joanna Campbell, geboren 22 september 
1968 

31-12-1993 te Christchurch (Nieuw Zee-
land) Jacqueline Trudi Vreugdenhil (K X 
t.3), geboren 6 mei 1967 te Hamilton, 
met Kim Arnold, geboren 6 mei 1969 

03-06-1995 te Quebec City (Canada), 
James Edward Vreugdenhil (K XI be.1) 
met Anne Louise Gingras, geboren 18 
oktober 1966 te Charlesbourg (Canada) 

12-12-1997 te Schipluiden, Jan Pauwe 
met Anna Johanna Jacoba (Anneke) 
Vreugdenhil (C X ac.2) 

25-06-1998 te Scheveningen, Jacob 
Vreugdenhil (K XII o) met Marianne de 
Neef, geboren 

28 augustus 1951 te 's-Gravenhage, 
dochter van Albertus de Neef en Eefje 
Maria Oosterbaan 

10-02-1999 te Lelystad, Mirjam Vreug-
denhil (O XI k.4) met Cornelis Molenaar, 
geboren 6 oktober 1977, zoon van Jacob 
Molenaar en Teunisje Faas 

01-03-1999 te Winschoten, Johanna Pe-
tronella (Jolanda) Vreugdenhil (C XI x.3) 
met Josiea Geert Roelf te Velde, geboren 
17 november 1969 te Stadskanaal, zoon 
van Lucas te Velde en Jeiciena Kaspers 

De gegevens hebben ditmaal betrek-
king op niet eerder gepubliceerde 
mutaties in de burgerlijke stand vóór 
31 december 2004. 

G E B O R E N  

03-09-1988 te Leiden, Joanne Immanuel-
le, dochter van Gozewinus Jacobus Vreug-
denhil (K XI ag.8) en Catharina Aalbers 

15-03-1989 Daniel Jacob, zoon van Paul 
Andrew Vreugdenhil (D X n.4) en Sabine 
Hapke 

09-10-1989 te Goes, Corné, zoon van 
Arend Wim Vreugdenhil (K XI ag.9) en 
Licia Debora de Gelder 

10-11-1989 te Leiden, Ruud Johannes, 
zoon van Gozewinus Jacobus Vreugdenhil 
(K XI ag.8) en Catharina Aalbers 

02-06-1990 Catherine Ann, dochter van 
Roger Mark Vreugdenhil (D X n.2) en An-
thea Juncken 

23-09-1991 te Leiden, Hugo Timotheus, 
zoon van Gozewinus Jacobus Vreugdenhil 
(K XI ag.8) en Catharina Aalbers 

08-03-1992 te Leiden, David Christiaan, 
zoon van Martin Vreugdenhil (K XI ag.11) 
en Hilde Marleen Gosker 

24-07-1993 te Leiden, Margriet Desireé, 
dochter van Martin Vreugdenhil (K XI 
ag.11) en Hilde Marleen Gosker 

19-02-1994 Anton Paul, zoon van Paul 
Andrew Vreugdenhil (D X n.4) en Sabine 
Hapke 

29-08-1994 Anne Jolijn, dochter van Ger-
rit Vreugdenhil (K XII ab) en Aafke Frou-
wina de Blecourt 

06-01-1995 te Christchurch (Nieuw Zee-
land), Zaniya, dochter van Roger Anton 
Vreugdenhil (K X t.3) en Joanna Campbell 

26-01-1995 te Haarlem, Arend Jonathan, 
zoon van Martin Vreugdenhil (K XI ag.11) 
en Hilde Marleen Gosker 

01-08-1996 te Pijnacker, Marloes Desiree, 
dochter van Gozewinus Jacobus Vreug-
denhil (K XI ag.8) en Catharina Aalbers 

04-01-1997 te Pointe Claire (Quebec Ca-
nada), Jonathan Henry, zoon van James 
Edward Vreugdenhil (K XI bc.1) en Anne 
Louise Gingras 

04-06-1997 te Christchurch (Nieuw Zee-
land), Te Awhina, dochter van Roger An-
ton Vreugdenhil (K X t.3) en Joanna 
Campbell 

30-09-1997 Inge Cornelia, dochter van 
Robert Jan Vreugdenhil (K XI af.11) en 
Jenny Vermeer 

10-07-1998 te Pointe Claire (Quebec Ca-
nada), Christopher James, zoon van Ja-
mes Edward Vreugdenhil (K XI bc.1) en 
Anne Louise Gingras 

24-07-1998 te Birmingham (UK), Rose-
mary, dochter van Martin Vreugdenhil (K 
XI ag.11) en Hilde Marleen Gosker 

KroniekKroniek  
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Eten en zoEten en zo   
Jack Vreugdenhil (K XI bk) heeft de re-
dactie laten weten dat Janneke Vreugden-
hil, genoemd onder Personalia in de vori-
ge Vreugdeschakel en van wie nadere 
gegevens onbekend waren, zijn dochter is 
en meldt het volgende over Janneke: Ze 
is sinds 1998 getrouwd met Roel N. van 
der Land. Ze is moeder van 2 kinderen, 
Valentijn ( 2000) en Pepijn ( 2003). Met 
elkaar wonen ze in Den Haag. Janneke 
heeft zich na haar VWO-opleiding en 
haar rechtenstudie, samenhangend met 
haar gezondheid in de afgelopen 10 
jaar ontwikkeld tot culinair journaliste. 
Intussen heeft Janneke, samen met een 
arts, enkele kookboeken geschreven en 
samen met anderen verscheidene bijdra-
gen geleverd aan andere kookboeken. Zij 
heeft intussen vele recepten en artikelen 
geschreven, welke gepubliceerd zijn in 
diverse bekende kookbladen en vaklitera-
tuur. Met ingang van maart is Janneke 
vaste columniste geworden met haar ei-
gen 'kookrubriek' in NRC.next. Janneke 
heef t ook een e igen websi-
te: www.etenenzo.nl, waarop belangstel-
lenden meer over haar activiteiten te we-
ten kunnen komen. Ook weet ik van Jan-
neke dat ze niet alleen ' van kip en Franse 
boerenkeuken' houdt. Haar liefde voor 
o.a. koken, eten en drinken, zo kan ik 
jullie als ervaringsdeskundige verzeke-
ren, is beslist veel intenser en veelzijdi-
ger, dan men zo uit het artikeltje in de 
Vreugdeschakel zou vermoeden! 

50 jaar  50 jaar    
vakbonds l idvakbondsl id   

Door Antje van Winden-Vreugdenhil werd 
doorgegeven dat haar vader, Jan Vreug-
denhil (K XI u) uit De Lier op 10 novem-
ber vorig jaar feestelijk gehuldigd is door 
de CNV Vakcentrale. De reden hiervoor 
was dat de Jan vijftig jaar lid is van het 
CNV. Tijdens deze huldigingbijeenkomst 
heeft hij het gouden CNV-insigne en de 
bijbehorende oorkonde mogen ontvangen. 
Op de oorkonde staat vermeld: ‘Wij willen 
onze dank uitspreken voor uw trouw aan 
en inzet voor de christelijke vakbeweging 
in Nederland.’  Ook hierbij komt weer een 
van de  duidelijke karaktertrekken van de 
Vreugdenhillen naar voren. 

Pas  opPas  op   
De Stichting Genealogie Nederland biedt 
een zogenoemd kroniek aan over de ont-
wikkeling van uw voorgeslacht en familie-
naam. Het boek wordt aangeprezen met 
een gelimiteerde voorverkoop en is met 
ruim 35% korting te bestellen.  
Deze stichting is al eerder veroordeeld 
vanwege oplichtingpraktijken. Al in 2004 
kwamen kopers van zo'n "kroniek" bedro-
gen uit. Zij ontvingen niets anders dan 
zeer algemene en onvolledige informatie 
die bijna voor elke familienaam hetzelfde 
bleek. Ook is gebleken dat Vreugdenhillen 
een brief van deze zogenaamde stichting 
hebben ontvangen. Wees dus gewaar-
schuwd! 

Jaar l i jkse donat ieJaar l i jkse donat ie   
  

Ieder jaar ontvangt u bij de 

Vreugdeschakel een acceptgiro-

kaart waarmee u de mogelijkheid 

krijgt een financiële bijdrage te 

doen aan onze familiestichting. 

Wij doen dit, omdat zonder uw 

financiële steun de activiteiten 

van onze familiestichting, zoals 

het maken en versturen van de 

Vreugdeschakel en de publicatie 

van onze website niet langer mo-

gelijk zouden zijn. Vandaar ons 

vriendelijke verzoek aan u een 

minimale donatie van EUR 15,00 

door gebruikmaking van bijgaan-

de acceptgiro aan ons over te 

maken. Een hoger bedrag is ui-

teraard meer dan welkom. Graag 

zeggen wij u bij voorbaat dank 

voor uw medewerking.    

      

Het bestuur 

SchatjesSchatjes   
Ard en Mariëtte Vreugdenhil uit Zeewolde 
(N XI j.) melden in een berichtje via de 
website dat na de uitzending van Een 
Goed begin, een programma van de EO 
waarin hun zoon Thijs gedoopt is (was 30 
april 2005 op tv) het gezin benaderd is 
door het programma Schatjes van de EO. 
De opnames zijn al klaar en de aflevering 
wordt uitgezonden op vrijdag 7 juli om 
21.00 uur op Nederland 1.  

Janneke Vreugdenhil op de vismarkt  
(foto is gekopieerd van de website) 

Vanuit  het  bestuurVanuit  het  bestuur   
In het colofon is het al te lezen. Het 
bestuur is uitgebreid met een nieuw lid, 
Leni Haaring-Vreugdenhil (N IX k.9). Leni 
zal zich in de komende tijd in-werken op 
het werk van het secretariaat. Ze verwerkt 
al enige tijd de adreswijzigingen die de 
familiestichting ontvangt. Het bestuur is erg 
blij dat Leni zich wil inzetten voor onze 
familiestichting. In een volgende Schakel 
zullen wij u verder met haar kennis laten 
maken. 


