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Marise Vreugdenhi l  op wereldreisMar ise Vreugdenhi l  op wereldreis   
Begin juli van dit jaar ontving de redactie 
een bericht van Huib Vreugdenhil (K XII s) 
uit Borculo waarin hij vertelde over de 
wereldreis die zijn jongste dochter Marise 
en haar vriend Harald Emsbroek momen-
teel aan het maken zijn. Op 27 mei 2006 
zijn zij vertrokken voor een wereldreis van 
11 maanden. Ze reizen via Rusland naar 
Azië, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-
Amerika en dan uiteindelijk weer terug 
naar Nederland.  

Reislustige zussen 
In het gezin van Huib en Riet (van den 
Ham) lijkt de reislust de gewoonste zaak 
van de wereld. Nienke, de oudste van drie 
zussen, is tien jaar model geweest en 
heeft voor haar werk erg veel gereisd 
naar landen zoals Zuid-Afrika, Japan, 
Noord-Amerika, Milaan, Parijs, Spanje en 
Barbados. Verder is Nienke met haar 
vriend Martijn naar Indonesië en India 
geweest. In deze landen heeft Martijn 
stage gelopen voor zijn studie. De middel-
ste zus, Susan, heeft tijdens haar studie 
in Wageningen stages gedaan in Zuid-
Afrika en Brazilie. Nienke heeft haar daar 
opgezocht en rondgereisd. En nu is dus 
ook de jongste telg, Marise met vriendlief 
Harald de wereld aan het ontdekken.  

Twee jaar voorbereiden 
Harald en Marise zijn inmiddels negen jaar 
een stel. Zo’n zeven jaar geleden kwam 
Harald met het idee een wereldreis te 
maken en Marise werd enthousiast door 
de verhalen van haar studievrienden 
(ergotherapie in Amsterdam). Daarna 
besloten ze samen echt een wereldreis te 
maken na het afstuderen van Harald. Hij 
is nog niet afgestudeerd, maar ze zijn wel 
op reis. De afgelopen twee jaar hebben ze 
gebruikt om de reis voor te bereiden. Voor 
hun vertrek hebben ze diverse vaccinaties 
tegen tropische ziekten gekregen, veel 
papierwerk ingevuld voor visa e.d.,  

het internationale rijbewijs moeten halen 
en hun huurhuis opgezegd. Harald is tij-
delijk gestopt met zijn bedrijf en de stu-
die. Marise heeft van haar werk onbetaald 
verlof gekregen en kan bij terugkomst 
weer aan de slag bij het verpleeghuis in 
Enschede. 

Begin en eind 
Op de website www.begineneind.nl wordt 
in detail verslag gedaan van hun reis en 
alle belevenissen. Ze vertellen hoe de 
kamers zijn waar ze verblijven (mieren en 
muizen zijn al medegasten geweest), wat 
ze eten en hoe vriendelijk of eigenaardig 
de mensen zijn die ze in de landen tegen-
komen. Ook maken ze prachtige foto’s die 
ook te zien zijn op de website.  

De foto bij dit artikel laat Marise en Harald 
zien bij het Potala Palace in Lhasa, Tibet. 
Een citaat uit het reisverslag volgt hieron-
der: 

13 juli 2006 
Om 12.00 uur waren we bij het Potala 
Palace. Per groep gingen we naar binnen, 
en het duurde best lang voordat onze 
groep naar binnen mocht. We moesten 
heel veel trappen op, aangezien het paleis 
ver boven de stad uittorent. Toen we een-
maal boven waren, moesten we eerst flink 
bijkomen. Na drie uur luisteren, rondlopen 
en kijken naar gouden tombes, konden we 
weer naar beneden. 

We wensen Marise en Harald een goed 
vervolg toe van deze prachtige reis. 

Harald Emsbroek en Marise Vreugdenhil in Lhasa, Tibet 

Boerder i jBoerder i j   
heid mij ertoe zette. Ik zou eindelijk oom 
Kees en tante Maartje gaan ontmoeten, 
twee mensen die mijn moeder al vaak 
noemde; oom Kees als haar volle neef en 
tante Maart, die een geweldige vrouw zou 
zijn.  

De Oostgaag, net buiten het dorp Maas-
land, vond ik snel, de aanwijzingen van 
thuis had ik op een papiertje gezet en 
moeiteloos bereikte ik mijn doel. Oom 
Kees en tante Maartje waren al op de 
hoogte, inmiddels had er telefonisch con-
tact plaatsgevonden tussen mijn ouders 
en de familie. "Wat lijkt zij op haar moe-
der,” zo werd ik verwelkomd. Direct voel-
de ik mij daar opgenomen als in een veilig 
haventje. Van binnen zong er al een liedje 
in mij, want ik zag door een van de ramen 
twee paarden. "Van wie zijn deze..." Voor-
dat ik mijn zin kon afmaken werd het mij 
duidelijk. Deze dieren hoorden hier op 
deze plek zoals de oortjes bij de kopjes. 
'Bles' en 'De bruine', daar wilde ik mee 

kennis gaan maken. Nergens hoefde ik 
me voor te haasten werd me meegedeeld. 
Vier weken zou ik hier gaan verblijven, die 
tijd begon me al te verlokken.  

"Je moet je wel schikken, en een handje 
uitsteken, er valt hier van alles te doen!" 
zei tante Maart tegen me. ”Zogezegd ver-
dien je hier dan je eigen kost, en wat je 
niet bevalt, hoef je niet te doen.” Het 
klonk me heel redelijk in de oren, en ik 
knikte instemmend en lachte ook maar 
eens naar tante Maartje. "Als je het wilt, 
mag je mij 'Moeder' noemen. Er zijn hier 
nog drie kinderen een poosje op bezoek 
en die mogen dat ook tegen mij zeggen. 
Wil je dat wel?" Het antwoord kwam van-
zelf: "Ja." "Wat ‘ja' ?” "Ja, moeder." Wat 
gek, je hebt natuurlijk maar één moeder, 
maar het even bezitten van twee moeders 
was me heel welkom.  

 Vervolg op pagina 4 

Uit de bundel Ik zie wel (zie verder pagina 
4) volgt hieronder een gedeelte uit het 
verhaal ‘BOERDERIJ’, dat zich afspeelt in 
de jaren ’50 van de vorige eeuw op de 
boerderij  aan de Oostgaag 6 in Maasland 
van Kees en Maartje Vreugdenhil-
Valkenburg. Kees is een neef van Ada’s 
moeder, Huibertje Biesheuvel-Vreugdenhil 
(K IX b.2).  

“Stap op je fiets, en ga erheen, zo ver is 
tien kilometer toch niet?" Dat zeiden mijn 
ouders tegen mij. Ik was ongeveer veer-
tien of vijftien jaar. Het was grote vakan-
tie, en elke dag naar het waterrijke Plas-
wijckpark in Rotterdam-Hillegersberg 
gaan, was wat teveel van het goede.  

De boerderij van mijn familie, daar werd 
ik op afgestuurd. In Maasland. Een heer-
lijk dorp. En ik ging, omdat nieuwsgierig-
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Bijzondere ont-Bi jzondere ont-
moet ingenmoetingen   

From CanadaFrom Canada   

Na het lezen van ‘De kippenlist’ in de 
Vreugdeschakel van mei 2006 dacht ik: 
‘er zijn vast velen die wel een grappige 
belevenis hebben meegemaakt’. Ik ben er 
een van en vertel u een verhaal over drie 
nichten en hun moeder – al lang overle-
den allemaal. Twee van hen hadden een 
opleiding en werden beiden hoofd van een 
middelbare school. De derde kon prachtig 
naaien en bleef thuis, waar ze met z’n 
vieren een mooie etage bewoonden. Ik 
kwam er graag vanwege de prettige sfeer. 
Zo mocht ik ook mee met een tochtje in 
hun mooie donkere auto naar België, dat 
‘in mijn jeugd’ ver weg was. Alles chique 
aangekleed, de moeder (mijn tante dus) 
in het donker met een ‘voile’ voor. Tot 
zover niets bijzonders, behalve dat een 
van de twee nichten pas haar elleboog 
had gebroken, die ze na de reparatie veel 
moest bewegen om niet stijf te worden. 
Gewoon de elleboog ergens op laten rus-
ten en steeds heen en weer bewegen met 
de hand. En dat gebeurde ook in de auto. 
In de buurt van Antwerpen aangekomen 
moesten we op een drukke brede weg, 
het leek wel een beetje ‘flaneerweg’, lang-
zaam rijden. En de hand ging door met 
wuiven, tot de mensen terug gingen wui-
ven. De weg werd drukker, langzaam rij-
den dus, en het handje ging door met 
wuiven. Tot de menigte zo enthousiast 
werd, bij het opdringerige af, en maar 
naar binnen gluren en wuiven maar. Tot 
we begrepen waarom: ‘Vast iets van het 
hof, dachten ze.’ Nu, wij dus niet. 

Jaren later – door veranderde omstandig-
heden had ik ze maar weinig meer gezien 
– was ik met een kennis aan het fietsen 
langs de oostkant van de Harz. Daar waar 
al die hoge uitkijkposten van de Oostduit-
sers stonden, toen er een Hollandse auto 
stopte met daarin – u raadt het al. Zo iets 
heel toevalligs brengt je dan wel even van 
je stuk. En de band werd hernieuwd. 
Weer jaren later – ik had inmiddels een 
zoon Rudi van een jaar of acht, die met 
vakantie gevraagd werd bij een vriend in 
Eerbeek waar veel papierfabrieken liggen 
in een mooie bosrijke omgeving. Het was 
zo tussen 1950 en 1955. Vervoer was nog 
moeilijk, maar ik had als een van de eer-
sten een mosquito, een klein motortje 
(fiets) met bandaandrijving, dat bij veel 
bochten soms moeilijk bestuurbaar was. 
Het zomerverblijf lag in de bossen tussen 
de papierfabrieken die toen nog hun afval 
(zuiver pikzwart roet) op hoopjes in het 
bos deponeerden. De weg was zanderig, 
en door de zware motor voorop en het 
zware kind achterop slipte ik en met een 
boog vloog mijn zoon midden in een roet-
hoop. Helemaal zwart, op zijn ogen na die 
– gelukkig – helemaal blauw bleven. Ik 
kon niet meer ophouden met lachen, 
maar ik durfde hem niet verder dan de 
ingang weg te brengen. Daar werd hij 
opgevangen door een heel lieve vrouw, 
die later zijn tweede moeder werd. Hij 
heeft nog steeds die twee oudjes, geen 
rivalen, maar vriendinnen.   

L.M. Vreugdenhil, Duiven (D IX k.1) 

Enige tijd terug is vanuit de Familiestich-
ting naar alle bekende Vreugdenhillen in 
Noord-Amerika een brief gestuurd met het 
verzoek om informatie die nog ontbreekt 
in de stamboom te melden. We hebben 
helaas niet veel reacties ontvangen, maar 
de enthousiaste reactie van Kirsten 
Vreugdenhil uit Ontario (K XII af.1) willen 
we u niet onthouden.  

Sometime ago I recieved a letter from you 
requesting information about Vreugden-
hils living in Canada and the USA. I have 
some information about Vreugdenhils liv-
ing in Canada that may help you. My fa-
ther is Arie (Aat) Pieter Vreugdenhil (K XII 
af)  and my mother is Elsje Vreugdenhil, 
nee VanderBrugghen. They live in Mani-
toba along with my siblings Jaclynn, Aren 
Robert and Mark Jonathan Vreugdenhil. I 
also have a sister living in Guelph, Ontario 
with her husband. Her Name is Erica Ni-
jenhuis nee Vreugdenhil. She married 
Joshua Andrew Nijenhuis in July, 2005. 
Arie Pieter and my mom immigrated to 
Canada in 1981. I also have a cousin liv-
ing in Michigan, USA. His name is Arie 
(Arjen) Vreugdenhil (K XII ac.1).  He 
moved to Michigan a couple of years ago. 
His father (my father's brother) is Jacob 
Pieter Christiaan Vreugdenhil (K XII ac) 
and his mother is Henny Busstra. My Opa 
is Arie Vreugdenhil (K XI af) and was mar-
ried to Engelina Cornelia van Veelen. My 
opa is living in Holland as is the rest of my 
uncles and aunts.  

My Grandparents had 11 children and 
about 50 grandchildren all living in the 
Netherlands (with the exception of my 
immediate family and my cousin living in 
Michigan).  

I myself am very interested in the geneal-
ogy of the Vreugdenhillen. I've spent 
many  hours pouring over the 
'Vreugdenhil book'.  When I moved to 
Ontario about a year ago I thought that I 
was the only Vreugdenhil living in the 
area. Was I ever wrong! There are 27 
Vreugdenhils listed in Ontario 
alone.  I live in a small rural town in 
southern Ontario and everywhere I go 
people ask me how my sister is doing. I 
tell them that I have no sister living here 
and that they are mistaking me for some-
one else. This has happened to me about 
4 or 5 different times. People I would 
meet would recognize my last name and 
tell me I looked exactly like another 
Vreugdenhil living in the area. Apparently 
we are around the same age and her 
name is Vanessa. I have never actually 
met Vanessa. I find it funny that we look 
so much alike because when I looked up 
her name in the 'Vreugdenhil book' we are 
not closely related at all. I think we have 
common ansestors way back in the 
1700's.  Very interesting I think her fa-
ther's name is Arie (Harry) H. Vreugden-
hil.  
I wish you all the best of luck in your work 
gathering information about Vreugdenhils. 

Sincerely, 
 
Kirsten Vreugdenhil, Ontario Canada 

Jaarvers lagJaarvers lag  2005 2005   

 

Ontvangsten 2005  2004 

Aantal donateurs 355  391 

Donaties 6.227  6.822 
Winkel 85  45 

Rente 320  371 
 6.632  7.238 

Uitgaven    
Vreugdeschakel 4.146  3.334 

Bestuurskosten 100  250 

Winkel 140  63 

Website 670  541 

Algemene kosten 220  320 
 5.276  4.508 

Saldo ontvangsten - uitgaven 1.356  2.730 

Oproep  
Het eerste nummer in 2007 wordt gewijd 
aan de 25e jaargang van de Vreugdescha-
kel. Het bestuur heeft besloten hier een 
extra mooi, omvangrijk en interessant 
bewaarexemplaar van te maken. Uit het 
adressenbestand is een aantal adressen 
geselecteerd van familieleden die een 
verzoek hebben ontvangen foto’s aan te 
leveren. Mocht u niet benaderd zijn, maar 
u hebt ook foto’s van speciale gebeurte-
nissen of personen binnen uw gezin of 
familie (Vreugdenhil) dan kunt u met Ria 

Vreugdenhil contact opnemen: telefonisch 
(0174 412241) of per e-mail 
(info@vreugdenhil-online.com). We willen 
de foto’s graag voor de kerst binnen heb-
ben. 

Storing 
In juli en augustus is de website en e-mail 
enige weken buiten gebruik geweest. Re-
den hiervan was de verhuizing van de 
webmaster en daardoor ontstane proble-
men met de provider. Het bestuur biedt u 
excuses aan voor het ongemak. 
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Soms - sterker nog: meestal – hoopte het 
aantal knipsels voor een nieuwe aflevering 
van de rubriek Personalia zich zo op, dat 
er noodgedwongen een keus uit moest 
worden gemaakt. Dit keer is dat niet het 
geval. En dan kun je erover gaan zitten 
dubben of daaruit moet worden afgeleid 
dat geen nieuws goed nieuws is. Desge-
wenst kun je ook eens een keertje die 
mensen gelijk geven die zeggen dat jour-
nalisten het liefst over minder positieve 
dingen schrijven. En omdat onze naamge-
noten zich wat dat betreft in de afgelopen 
maanden niet hebben onderscheiden, 
concluderen dat het wat minder Vreug-
denhil in de pers was wat de klok sloeg 
dan gewoonlijk. Hoe het ook zij, deze 
rubriek draait dit keer om slechts een 
kwartet Vreugdenhillen. Maar… het zijn 
niet de eersten de besten. Wat te denken 
van André Vreugdenhil (K XII l. 3) uit 
Honselersdijk? Naar verluidt gestopt met 
professioneel hardrijden op de schaats en 
nu actief bezig om samen met z`n vader 
het tuinbouwbedrijf zo goed mogelijk te 
laten draaien. Geen sportende naamge-
noot heeft ooit op zo`n hoog niveau in 
zijn tak van sport zo geweldig gepresteerd 
als deze nu 29-jarige Westlander die vol-
gens ons stamboek als Pieter Adriaan 
staat ingeschreven in de gemeentelijke 
registers. Ook in deze rubriek is wel eens 
gespeculeerd op een internationaal kam-
pioenschap, maar als er zo`n titel binnen 
bereik leek te liggen waren er altijd een 
paar andere rijders die net iets sterker 
waren dan onze André. Wie weet wat we 
in sportief opzicht nog van hem zullen 
horen, want fietsen kan hij ook als de 
beste, zo lazen we in Het Hele Westland, 
dat onlangs verslag deed van een door 
André bij de A-rijders op punten gewon-
nen wielerronde, de Vollebregt Barten 
Wollebrand Vierdaagse. Bravo, zouden we 
willen roepen en eraan toevoegen: Ga zo 
door, jongen!  

● Een groot compliment gaat ook richting 
Gerard Vreugdenhil (J XII a. 3) uit 
Maasdijk, die deze zomer  winnaar werd 
van nationale bakkerswedstrijden, gehou-
den in Wageningen. Trouwe lezers van de 
Vreugdeschakel en speciaal van deze ru-
briek weten dat sinds mensenheugenis – 
d.w.z. zo`n 85 jaar – de Maasdijkse 
brood-en banketbakkerij van de familie 
Vreugdenhil niet alleen bekend is om kwa-
litatief uitzonderlijk goede producten, 
maar ook een soort broedplaats blijkt te 
zijn van kampioenschappen, prijswin-
naars, titels, erevermeldingen en opval-
lende prestaties. De Westland Post liet na 
zijn prestatie de `gebakken zitten-
de`Gerard aan het woord. Hij ziet het 
voor de toekomst best wel zitten wat het 
bakkersvak betreft - momenteel zijn er 
nog 15 bakkerijen in het Westland, zo 
werd tussen neus en lippen opgemerkt – 
en wijst kwaliteit aan als de belangrijkste 
factor voor het succes van het gerenom-
meerde bakkersbedrijf van pa, opa en 
overgrootvader.  

 Een totaal andere prestatie leverde kort 
geleden - volgens het Dagblad van het 
Noorden - Barend Jan Vreugdenhil (O 

XI d) uit Emmen door in Assen de hoofd-
prijs te winnen van de Drentse Geschiede-
nis Quiz, georganiseerd voor het eerst 
door het Drents Archief, de Asser Histori-
sche Vereniging en de genoemde krant. 
`Ik heb wel enig gevoel voor 
geschiedenis’, aldus winnaar Vreugdenhil 
die pas op latere leeftijd naar Drente ver-
huisde, `en niet alleen voor de Drentse. 
Ik voel me op de eerste plaats Emmenaar, 
daarna Drent, daarna Nederlander en ten 
slotte ook wereldburger. Alles wat ge-
schiedenis is, interesseert me’. Onze 
naamgenoot moest volgens het Dagblad 
van het Noorden wel bekennen dat hij 
tijdens de quiz bij een aantal meerkeuze-
vragen fors had moeten gokken.  

● Van gokken houden ze vast niet bij 
Remax in ’s-Gravenzande. Dat Remax is 
een relatief jonge organisatie in Nederland 
die werkt met franchisenemers. In dit 
geval gaat het om zelfstandige makelaars 
en in ’s-Gravenzande zijn dat er twee, van 
wie er een Vreugdenhil (D XI k, 2) heet, 
voornaam: Jan. Bedrijvig Westland wijdde 
in een recente uitgave een uitvoerig arti-
kel na een gesprek met beide heren aan 
de piepjonge onderneming. De makelaars 
houden zich voornamelijk bezig met aan-
en verkoop van panden voor particuliere 
bewoning. Jan Vreugdenhil is de man 
voor huizen in het gebied dat ’s-
Gravenzande en Hoek van Holland omvat. 
Er wordt bij het werk uitgegaan van dui-
delijkheid, transparantie en eerlijkheid. 
Wanneer tijdens het overleg blijkt dat een 
pand niet bij potentiële kopers past, wordt 
dat uitgesproken, wat kan leiden tot het 
afketsen van de transactie. Want -zeggen 
ze volgens het genoemde tijdschrift bij 
Remax - `een bedorven fles melk is ver-
velend; een bedorven transactie is bijna 
nooit meer recht te krijgen’. Een gebrek 
aan goede voornemens en enthousiasme 
kan beide heren niet worden ontzegd, 
aldus de slotconclusie van Bedrijvig West-
land. Waarmee we er voor deze keer weer 
een punt achter zetten. 

Per sona l iPe r sona l i aa   
 

De gegevens hebben ditmaal betrekking 
op niet eerder gepubliceerde mutaties in 
2005 van de burgerlijke stand. 

G E B O R E N  

12 april 2005 te Pijnacker, Jacob Frederik 
(Rick), zoon van Tjerk Vreugdenhil (K XII 
ac.3) en Ida Buist 
4 juni 2005 Rebecca Andries, dochter van 
Andries Arie Vreugdenhil (C XI m.1) en 
Temengyel Gyulserenova (Ester) Mutafo-
va 
21 juni 2005 te Utrecht, Boaz Mateo, zoon 
van Johannes Vreugdenhil (O XI n.2) en 
Priscilla Hovenier 
29 juli 2005 te Utrecht, Susan Leonie, 
dochter van Wilfred Vreugdenhil (N XI 
k.3) en Jeanette Wilhelmina Johanna van 
der Spek 
8 augustus 2005 Dominique Rochelle Ju-
lia, dochter van Christiaan Cornelis Vreug-
denhil (K XII ak) en Margot Geertsema 
14 oktober 2006 te Zoetermeer, Judith 
Mirjam, dochter van Leendert Vreugdenhil 
(C X ag.3) en Elizabeth Mary Rigg 
21 november 2005 te Zwolle, Fenne, 
dochter van Mark Vreugdenhil (K XII 
ak.2) en Marjolein van den Berg 

G E H U W D / P A R T N E R S C H A P  
 
3 mei 2005 te Bleiswijk, Cornelis Vreug-
denhil (C XI b.2) met Elisabeth Arendina 
Nelleke (Liesbeth) Bos, geboren 25 okto-
ber 1971 te Bleiswijk, dochter van Johan-
nes Martinus Bos en Trijntje van Vliet 
13 mei 2005 te ’s-Gravenzande, Elizabeth 
Florina Vreugdenhil (C XI o.3) met Johan-
nes Nicolaas Josef van Dijk, geboren 22 
maart 1962 te Poeldijk, dochter van Hen-
drikus Albertinus Martinus van Dijk en 
Catharina Petronella Maria Enthoven 
29 juni 2005 Arie Vreugdenhil (C XI m.1) 
met Temengyel Gyulserenova (Ester) Mu-
tafova 
4 november 2005 te Rotterdam, Gerrit 
Cornelis Pieter Vreugdenhil (O XI n.5) met 
Lena Elizabeth (Lennie) Luigjes, geboren 
10 september 1981 te Gouda, dochter 
van.Johan Luigjes en Paula van Gaalen 

O V E R L E D E N  
 
3 mei 2005 te Vlaardingen, Elisabeth Ja-
comina van Hattem-Vreugdenhil (O IX 
f.1) 
3 juli 2005 te Ermelo, Pieter de Jong (K X 
b.4) 
22 september 2005 te Pijnacker, Willem 
Vreugdenhil (O X s) 
1 november 2005 te Nieuw Vennep, Ba-
rend Vreugdenhil (O X d) 
12 oktober 2005 te Nieuw Vennep, Eilkje 
Vreugdenhil-van der Zaag (O X d) 
16 oktober 2005 te Hoofddorp, Jacobus 
den Breijen (O IX c.5) 
29 oktober 2005 te Maassluis, Elisabeth 
Vreugdenhil-Naeije (K X ac) 
7 november 2005 te Naaldwijk, Jacobus 
Martinus (C IX m.3) 
25 december 2005 te Rotterdam, Jacoba 
Liza Vreugdenhil (C VIII n.7) 

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

KroniekKroniek  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
De Vreugdeschakel is een uitgave van de 
  FAMILIESTICHTING VREUGDENHIL 
24e jaargang, nummer  62, december 2006 

 

Oplage:  1200 
ISSN:  1384-8216 

 

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

 

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

Secretaris 
Leni Haaring-Vreugdenhil 
Van den Rijnstraat 20 
2676 CZ  Maasdijk 
tel: 0174-513447 

Penningmeester  
Aat Vreugdenhil 
Molenaarlaan 21 
2678 DG  De Lier 
tel: 0174-516173 (buiten kantooruren) 

Redactie 
Ria Vreugdenhil  
Martin Luther Kingstraat 17 
2694 AE  's-Gravenzande 
tel: 0174-412241 

Naar dit adres kunt u ook kopij zenden. 

Webmaster 
Martijn Vreugdenhil  
Pinaskade 42 
2725 EP  Zoetermeer 
tel: 079-3317596 

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

 

ColofonColofon  

4 

haar gedachten graag op en vertelde einde-
loos verhalen. Als kleuterleidster en moeder 
hingen de kinderen aan haar lippen. 

Het boek kan besteld worden door 16,20 
euro over te maken op gironummer 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.  

In  memoriamIn memoriam   
 
Op 9 juni 2006 is Matthijs Pieter (Thijs) 
Vreugdenhil (C X ac) op 67-jarige leeftijd, 
na een kort ziekbed, overleden. Hij was 
een belangrijk figuur in de Lierse muziek-
wereld. Thijs was 50 jaar lid van Liora, 
bespeelde de grote trom en was achter-
eenvolgens tamboer, tamboer-maître en 
instructeur van de tamboers. Hij was vele 
jaren bestuurslid en bekleedde de functie 
van voorzitter van 1980 tot 1991. Bij zijn 
aftreden werd hij benoemd tot erevoorzit-
ter van Liora.  

Het bestuur van de familiestichting Vreug-
denhil is Thijs ook veel dank verschuldigd. 
Bij de eerste reünie in 1985 heeft Thijs 
aangeboden om Liora kosteloos de Vreug-
denhillenmars te laten spelen. Een foto 
ervan met Martho Vreugdenhil, de compo-
nist van dat stuk, als dirigent getuigt hier-
van. Bij de tweede reünie in 1990 heeft 
Thijs de organisatie van ‘Vreugdenhillen in 
concert’ voor zijn 

 

 

rekening genomen. Het waren twee ge-
slaagde activiteiten, waar vele Vreugden-
hillen geweldig van genoten hebben. 

Op zeer gepaste wijze is Thijs op 14 juni 
begraven. De kist werd, voorafgegaan 
door leden van de Liora drumband, met 
omfloerste trommels naar de begraaf-
plaats gebracht. Hiermee werd op gepaste 
wijze aan deze markante Lierenaar de 
laatste eer bewezen.  

Wij hopen dat zijn vrouw Ina de kracht 
kan vinden om, na bijna 45 jaar met hem 
getrouwd te zijn geweest, het verlies van 
haar boeiende levensgezel te dragen. Ook 
voor zijn kinderen, kleinkinderen en overi-
ge familieleden hopen wij dat de gedach-
tenis hen steun kan geven dit verlies te 
verwerken.  

Aat Vreugdenhil 

Liora speelt de Vreugdenhillenmars tijdens de eerste reünie in 1985 

Boerderij—vervolg van pagina 1 

Dezelfde namiddag van de aankomst ging 
ik mee naar het melken. Zo'n zes glim-
mende melkbussen met deksel waren op 
de wagen gezet. Bles werd voor de wagen 
gespannen, oom Kees en zijn zoon Wim 
vooraan en ik erachter. Vijftien minuten 
duurde de rit. Kijken naar de kont van het 
paard. Een bruggetje over de Gaag, hele-
maal aan het eind van een hobbelige, vol 
gaten zittende weg, waren we bij het wei-
land gekomen met daarin de mooie zwart-
witte koebeesten. "Ga helemaal tot aan 
de laatste koe, neem een stok mee, je 
hoeft niet te slaan maar een stok bij je 
hebben kan geen kwaad, en je roept: 
'Heui, heui'. En breng ze - er waren er 
zo'n kleine vijftig! - naar de melkschuur.  

Daar ging het stadskind uit Schiedam. 
Niet bevreesd liep ik naar wat me opge-
dragen was en dit was echt niet moeilijk 
te volbrengen. Bij de achterste koe aan-
gekomen, het land was van een geweldige 
schoonheid en rijkdom, riep ik hard: 
"Heui, heui", het woordje werkte, want ik 
zag andere koeien opmerkzaam kijken en 
in de richting van de melkstal lopen. 
Overal zag ik grutto's. De koeien begon-

nen mooi in de rij te lopen over een soort 
paadje wat ze zelf hadden platgelopen. 
"Goed gedaan, dat mag je ook 's ochtends 
doen. Ga je morgenochtend weer mee?" 
vroeg oom Kees. Ik wilde wel, alleen het 
tijdstip was wel erg vroeg. Midden in de 
nacht werd Bles gehaald. Om iets over 
vieren in de nacht begon weer de rit naar 
het Vlietland. En om half vijf, tijdens het 
hanengekraai, liep het stadskind weer 
naar de achterste koe. Dit vond ik veel 
beter dan in de mooie kamers van tante 
Maartje stof af te nemen van alle meu-
bels. Want zulke werkjes kon je ook kie-
zen. Ik koos de buitenwerkjes. Buiten 
werken, dat ging mij goed af.  

Meer informatie over de verhalenbundel 
Ik zie wel: In juli 2006 zijn de eerste 
exemplaren van Ik zie wel, geschreven 
door Ada Loman-Biesheuvel (K IX b.2), 
van de drukpersen gerold. In dit 160 
pagina’s tellende boek met 37 korte ver-
halen beschrijft Ada veel situaties uit haar 
jeugd en over het gezin Biesheuvel-
Vreugdenhil waarin ook Maarten Biesheu-
vel thuishoorde. Ada Loman-Biesheuvel: 
Op rijpere leeftijd begon zij met het 
schrijven van korte verhalen en gedich-
ten. Reeds vanaf haar jeugd schreef zij 


