
oktober 2009 

Droge voeten in  ‘sDroge voeten in  ‘s -- GravenzandeGravenzande   

Het plaatsen van de buizen op de vloer 
van de kelder. Bovenop komt beton voor 
de vloer van de nieuwe kas. 

Bij de firma L.G. Vreugdenhil en Zonen in 
’s-Gravenzande is dit jaar een unieke en 
innovatieve waterbergingskelder gereali-
seerd. De eigenaren van het bollen- en 
potplantenbedrijf, vader Leen (C XI ad) 
en zoons Jochem en Wouter Vreugdenhil 
hebben in het gebied Waalblok de kans 
genomen een oplossing te bieden aan de 
wateroverlast in de polder door het bou-
wen van de eerste waterbergingskelder 
in Nederland. 

De kelder is onderdeel van een innovatief 
systeem dat de opvang van overtollig 
hemelwater combineert met hergebruik 
van hetzelfde water voor de tuinbouw. 
De realisatie van de kelder is in combina-
tie met herstructurering van het glastuin-

bouwgebied tot stand gekomen door 
samenwerking van tuinders, gemeente 
Westland, Hoogheemraad-schap Delfland 
en Land- en tuinbouw-organisatie Glas-
kracht. Het unieke project in de Waal-
blokpolder is een experiment. De glas-
tuinbouw in het Westland hoopt er een 
antwoord mee te vinden op het onderwa-
ter lopen van kassen bij hevige stortbui-
en, zoals in de afgelopen jaren meer-
maals voorkwam. De kelder krijgt een 
inhoud van 6.000 m3 en een oppervlakte 
van 4.500 m2. Zonder deze kelder was 
er drie hectare tuinbouwgrond nodig voor 
de water-berging (een norm die Hoog-
heem-raadschap Delfland heeft vastge-
steld), bij een peilstijging van het opper-
vlakte-water van 30 centimeter. Deze 
ruimte blijft dus beschikbaar voor de 
glastuinbouw. De bouw van de bergings-
kelder kostte 1,6 miljoen euro. Voor de 
kelder is zeven ton subsidie toegezegd. 
Verder betalen de meeste telers uit de 
polder eraan mee.  

Gietwatersysteem 
Boven op de anderhalve meter diepe 
betonnen bak bouwt Leen Vreugdenhil 
een kas van 3,5 hectare. De bak wordt 
afgedekt met een betonnen vloer. De 
kelder dient nog een ander doel: realisa-
tie van een collectief gietwatersysteem 
voor kassen in het Waalblok en de aan-
grenzende polders Raaphorst en Lange 
Stucken. De bergingskelder maakt deel 
uit van het speciaal voor dit project ont-
wikkelde 4-B concept, waarbij de vier B's 
staan voor bergen, bufferen, bereiden en 
begieten. Volgens dit - voorlopig enkel 
nog theoretische - systeem wordt regen-
water opgevangen en bedrijfsafvalwater 
uit de drainage gebufferd en komt dit 
water na zuivering (''bereiding'') beschik-
baar voor het begieten van gewassen.  

Van deze 4 B's is alleen de eerste gerea-
liseerd, zijnde de berging. De verwach-
ting vanuit gemeente Westland is dat het 
complete systeem niet eerder dan in 
2013 in gebruik zal komen. Wouter 
Vreugdenhil meldt in een interview met 
het vakblad Groenten en Fruit dat op het 
nieuwe bedrijf in ieder geval silo’s voor 
gietwater worden gebouwd zolang niet 
zeker is of het water uit de kelder als 
gietwater gebruikt mag worden. Ook bij 
het leegstaan van de kelder is dan de 
zekerheid van gietwater gewaarborgd. 
De plantjes in de nieuwe kas moeten in 
ieder geval blijven groeien! 

Op website www.vreugdenhil-online.com 
kunt u een videofilm bekijken van TV 
West met een nieuwsitem over dit onder-
werp. 

Meer informatie over het bedrijf van 
Leen, Jochem en Wouter leest u op 
www.amaryllis.nl. 

De jongste telg van Jochem Vreugdenhil, 
Daan in de nog verder te bouwen kelder. 

Slapers  in  de kerkSlapers  in  de kerk   
Meer dan vijftig jaar geleden was er in 
het arme Drentse dorp weinig vertier. 
Zes dagen per week moesten de keuter-
boertjes hard werken voor het dagelijks 
brood van hun gezinnen. Was het in de 
zomer warm tot zeer warm, dan ging 
hun handwerk gewoon door. Machines 
voor de landbouw en veeteelt waren er 
nog nauwelijks en voor hen in ieder ge-
val onbetaalbaar. 

In zekere zin was de zondagse kerkgang 
voor hen een welkome afwisseling in hun 
zware dagelijkse bestaan. Twee maal per 
zondag togen zij dus naar het bedehuis, 
dat alle keren goed gevuld tot helemaal 
vol was. Was het buiten flink warm dan 
was het in die volle kerk natuurlijk al net 
zo. Was het een wonder dat velen van de 
noeste arbeiders in de rust en warmte 

van het volle kerkgebouw al spoedig on-
gewild en ongeweten wegzakten in een 
aangename slaap?! 

Juist in de voorafgaande week had de 
dominee de vraag gekregen: “Waarom 
zegt u er nooit iets van dat er zo veel 
slapers onder uw gehoor zitten?” Zijn 
antwoord was: “Let aanstaande zondag 
maar eens op.”  

De herder en leraar was een geliefd, een 
beminnelijk en een humoristische man. 
Toen hij die zondag, vlak voor de preek 
begon, een psalmvers opgaf om geza-
menlijk te zingen voegde hij er deze keer 
nog iets aan toe: “Mag ik de organist 
verzoeken niet te luid te willen spelen om 
de slapende broeders niet te storen?” 
Het effect was verrassend, alle slapers 

veerde overeind! Naar verluidt hoort 
degene die in de kerk slaapt, toch alles. 

Maarten Vreugdenhil (K XI j) uit Dieren 

P.S. Die predikant was dominee M. 
Vreugdenhil (K X f). 

Jaarlijkse donatie 
 
Met de vorige uitgave van de Vreugde-
schakel is een acceptgiro meegestuurd 
voor de jaarlijkse donatie ten behoeve 
van de werkzaamheden voor de fami-
liestichting. Mocht u deze al gebruikt 
hebben voor een donatie dan bedanken 
wij u daar heel hartelijk voor. Anders 
verzoeken wij u vriendelijk alsnog een 
minimale donatie te doen van EUR 15,00 
waarvoor onze hartelijke dank.  
   Het bestuur  
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KroniekKroniek   
De gegevens hebben ditmaal betrekking 
op mutaties in de burgerlijke stand die 
ons tussen 21 april en 1 oktober 2009 
bekend zijn geworden. 

GEBOREN 
 
04-08-2006 te Leeuwarden, Bodhi Ime, 
zoon van Johannes Christinus (Chris) 
Vreugdenhil (D XI y.3) en Helena Catha-
rina Jantina Rodenhuis, geboren 11 juli 
1976 te Leeuwarden, dochter van Douwe 
Ime Rodenhuis en Margreet Alida Jantina 
Padding 
06-05-2008 te Leeuwarden, Nathan Pe-
ter, zoon van Johannes Christinus 
(Chris) Vreugdenhil (D XI y.3) en Helena 
Catharina Jantina Rodenhuis 
03-01-2009 te Delft, Bram, zoon van 
Wouter Vreugdenhil (C XI ad.4) en Ma-
nuela Oosterveen, geboren 23 maart 
1985 te Den Haag, dochter van Willem 
Oosterveen en Lies Bures 
26-02-2009 te Maasdijk, Dewi Anne, 
dochter van Pieter Cornelis (Chris) 
Vreugdenhil (C X ak.1) en Marion Visser 
06-04-2009 Tim Jan Hendrik en Tom 
Meeuwis Marinus, zonen van Adrianus 
Anthonius Johannes Vreugdenhil (D XI 
ad.1) en Maria Martijna de Lint 
12-08-2009 te De Lier, Beau Cornelis 
Leendert, zoon van Cornelis Marinus 
(Marc) Vreugdenhil (N X ar.1) en Sandra 
Bernadette Kroes 
31-08-2009 te De Lier, Max Cornelis 
Alexander, zoon van Alexander Vreug-
denhil (N X ar.3) en Brigitta Opstal 

GETROUWD/Partnerschap aange-
gaan  
 
12-06-2003 te Culemborg, Gedy Corne-
lia Vreugdenhil (C XI ad.3) met Edwin 
Wilhelm Sleurink, geboren 13 mei 1965 
te Utrecht, zoon van Willem Gerardus 
Sleurink en José Maria Rijnbout 
21-05-2007 te Den Haag, Nienke Vreug-
denhil (K XII s.1) met Martijn Jonker, 
geboren 31 oktober 1974 te Laren, zoon 
van Derk Jonker en Elizabeth Christina 
Lapien 
03-08-2007 te ’s-Gravenzande, Wilma 
Vreugdenhil (C XI y.3) met Hendrik van 
’t IJssel, geboren 21 oktober 1978 te 
Wezep (Oldebroek), zoon van Marten 
van ’t IJssel en Jannetje Brummel 
04-05-2009 te Naaldwijk, Roland Adri-
aan Vreugdenhil (K XI az.2) met Johan-
na Harteveld, geboren 26 mei 1963 te 
Vlaardingen, dochter van Cornelis 
Harteveld en Neeltje Schilder 
15-05-2009 te ‘s-Gravenzande, Klazina 
Johanna (Joke) Vreugdenhil (C XI ac.2) 
met Ron van Antwerpen, geboren 9 no-
vember 1972 te Monster, zoon van Jo-
hannes Jacobus van Antwerpen en Dirkje 
van der Hout 
19-06-2009 te ‘s-Gravenzande, Leendert 
Vreugdenhil (C XI y.4) met Adriana 
(Jeanette) van Geest, geboren 24 juni 
1980 te ‘s-Gravenzande, dochter van 
Hendrik van Geest en Nelie Anne van 
Nieuwkerk 
 

Pa had het beloofd...Pa had het  beloofd...   

“Als jij nog eens gaat trouwen, dan zorg 
ik dat je in een koets met paarden ver-
voerd wordt!” Dat beloofde Ben Sosef 
jaren geleden aan zijn dochter Mariska. 
Zij was toen nog vrijgezel en had nooit 
gedacht dat haar vader dit zou onthou-
den. Maar op vrijdag 27 juni, een week 
voordat zij met Marien Vreugdenhil (C XI 
al.3) in het huwelijksbootje stapt, ging 
die wens in vervulling. Bruidegom Ma-
rien, een echte autofreak, wilde liever in 
een luxe bolide trouwen en daarom be-
dacht vader Sosef een oplossing. Tijdens 
een supriseparty werd ze plotseling op-

gehaald door een prachtige koets met 
twee paarden ervoor gespannen. De 
bruid en bruidegom maakten een ronde 
door het centrum van Naaldwijk, waarna 
zij op het Wilhelminaplein werden opge-
wacht door vrienden, kennissen en fami-
lie, compleet met champagne. Na een 
klein openluchtfeest reed het paar weer 
terug naar huis. Mariska en Marien zijn 
op 3 juli getrouwd in een luxe bolide, 
zodat ook de wens van Marien in vervul-
ling ging. (Bron: Het Hele Westland, 2 
juli 2009). 

03-07-2009 te Naaldwijk, Marien Corne-
lis Vreugdenhil (C XI al.3) met Maria 
Loesje (Mariska) Sosef, geboren 23 de-
cember 1978 te Delft, dochter van Ber-
nardus Cornelis Maria Sosef en Maria 
Nicoletta Jacoba Cornelia Zuidgeest (zie 
foto hierboven) 
07-08-2009 te Pijnacker-Nootdorp, Leo-
nardus Johannes Vreugdenhil (O XI w.5) 
met Anouschka Gabriëlle Remmerswaal, 
geboren 14 februari 1985 te Den Haag, 
dochter van Theodorus Johannes Lenar-
dus Remmerswaal en Hortense Jeannet 
Mohamed 

OVERLEDEN 
 
10-04-2009 te Naaldwijk, Martina Wil-
helmina den Otter-Vreugdenhil (D IX 
a.13) 
04-05-2009 te Duitsland, Nicolaas de 
Jong (J X c.3) 
25-05-2009 te Pijnacker-Nootdorp, Wil-
lem van Herk (C X o.1) 
10-06-2009 te Naaldwijk, Petronella 
Cornelia Vreugdenhil-van Spronsen (C IX 
x) 
25-06-2009 te Naaldwijk, Pieter Vreug-
denhil (C IX f.5) 
24-08-2009 te Maasdijk (Westland),  
Bartholomeüs van den Bogert (N IX p.4) 

Wie kan en wil ons iets meer vertellen 
over: de ouders van de op 26 maart 
2009 geboren Bram Vreugdenhil? 
Dank aan allen die hiervoor berichten 
instuurden. Doet u het ook? 

Oproep redact ieOproep redact ie   
Jaarlijks worden drie edities van de 
Vreugdeschakel samengesteld, opge-
maakt en verstuurd naar alle Vreugden-
hillen die in het bestand staan en overige 
belangstellenden. Vanuit het bestuur 
wordt geprobeerd een prettig leesbaar en 
informatief familieblad voor alle lezers te 
maken.  

Dringend hulp gewenst 
De redactie heeft echter aangegeven 
dringend meer hulp te kunnen gebruiken 
om de toekomst van het veelgelezen 
familieblad Vreugdeschakel zeker te stel-
len. Hulp in de vorm van het schrijven 
van artikelen over Vreugdenhillen uit de 
geschiedenis of in de actualiteit. Ook zou 
het prettig zijn als er iemand is die de 
opmaak van de Vreugdeschakel op zich 
wil nemen. Vele handen maken licht 
werk geldt ook zeker in dit geval. De 
urgentie voor het vinden van helpende 
handen is zeer hoog. Als u interesse 
heeft in een van de genoemde taken, 
neemt u dan contact op met de voorzit-
ter van de familiestichting, Dirk Vreug-
denhil. Hij staat u graag te woord om 
meer informatie te verstrekken. Ook als 
u iemand kent die wellicht interesse 
heeft, dan kunt u Dirk benaderen. Hij 
neemt dan zelf contact op met de be-
trokken persoon. Zijn gegevens staan in 
het colofon op pagina 4 vermeld.  
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Het plaatsen van de buizen op de vloer 
van de kelder. Bovenop komt beton voor 
de vloer van de nieuwe kas. 

Bij de firma L.G. Vreugdenhil en Zonen in 
’s-Gravenzande is dit jaar een unieke en 
innovatieve waterbergingskelder gereali-
seerd. De eigenaren van het bollen- en 
potplantenbedrijf, vader Leen (C XI ad) 
en zoons Jochem en Wouter Vreugdenhil 
hebben in het gebied Waalblok de kans 
genomen een oplossing te bieden aan de 
wateroverlast in de polder door het bou-
wen van de eerste waterbergingskelder 
in Nederland. 

De kelder is onderdeel van een innovatief 
systeem dat de opvang van overtollig 
hemelwater combineert met hergebruik 
van hetzelfde water voor de tuinbouw. 
De realisatie van de kelder is in combina-
tie met herstructurering van het glastuin-

bouwgebied tot stand gekomen door 
samenwerking van tuinders, gemeente 
Westland, Hoogheemraad-schap Delfland 
en Land- en tuinbouw-organisatie Glas-
kracht. Het unieke project in de Waal-
blokpolder is een experiment. De glas-
tuinbouw in het Westland hoopt er een 
antwoord mee te vinden op het onderwa-
ter lopen van kassen bij hevige stortbui-
en, zoals in de afgelopen jaren meer-
maals voorkwam. De kelder krijgt een 
inhoud van 6.000 m3 en een oppervlakte 
van 4.500 m2. Zonder deze kelder was 
er drie hectare tuinbouwgrond nodig voor 
de water-berging (een norm die Hoog-
heem-raadschap Delfland heeft vastge-
steld), bij een peilstijging van het opper-
vlakte-water van 30 centimeter. Deze 
ruimte blijft dus beschikbaar voor de 
glastuinbouw. De bouw van de bergings-
kelder kostte 1,6 miljoen euro. Voor de 
kelder is zeven ton subsidie toegezegd. 
Verder betalen de meeste telers uit de 
polder eraan mee.  

Gietwatersysteem 
Boven op de anderhalve meter diepe 
betonnen bak bouwt Leen Vreugdenhil 
een kas van 3,5 hectare. De bak wordt 
afgedekt met een betonnen vloer. De 
kelder dient nog een ander doel: realisa-
tie van een collectief gietwatersysteem 
voor kassen in het Waalblok en de aan-
grenzende polders Raaphorst en Lange 
Stucken. De bergingskelder maakt deel 
uit van het speciaal voor dit project ont-
wikkelde 4-B concept, waarbij de vier B's 
staan voor bergen, bufferen, bereiden en 
begieten. Volgens dit - voorlopig enkel 
nog theoretische - systeem wordt regen-
water opgevangen en bedrijfsafvalwater 
uit de drainage gebufferd en komt dit 
water na zuivering (''bereiding'') beschik-
baar voor het begieten van gewassen.  

Van deze 4 B's is alleen de eerste gerea-
liseerd, zijnde de berging. De verwach-
ting vanuit gemeente Westland is dat het 
complete systeem niet eerder dan in 
2013 in gebruik zal komen. Wouter 
Vreugdenhil meldt in een interview met 
het vakblad Groenten en Fruit dat op het 
nieuwe bedrijf in ieder geval silo’s voor 
gietwater worden gebouwd zolang niet 
zeker is of het water uit de kelder als 
gietwater gebruikt mag worden. Ook bij 
het leegstaan van de kelder is dan de 
zekerheid van gietwater gewaarborgd. 
De plantjes in de nieuwe kas moeten in 
ieder geval blijven groeien! 

Op website www.vreugdenhil-online.com 
kunt u een videofilm bekijken van TV 
West met een nieuwsitem over dit onder-
werp. 

Meer informatie over het bedrijf van 
Leen, Jochem en Wouter leest u op 
www.amaryllis.nl. 

De jongste telg van Jochem Vreugdenhil, 
Daan in de nog verder te bouwen kelder. 

Slapers  in  de kerkSlapers  in  de kerk   
Meer dan vijftig jaar geleden was er in 
het arme Drentse dorp weinig vertier. 
Zes dagen per week moesten de keuter-
boertjes hard werken voor het dagelijks 
brood van hun gezinnen. Was het in de 
zomer warm tot zeer warm, dan ging 
hun handwerk gewoon door. Machines 
voor de landbouw en veeteelt waren er 
nog nauwelijks en voor hen in ieder ge-
val onbetaalbaar. 

In zekere zin was de zondagse kerkgang 
voor hen een welkome afwisseling in hun 
zware dagelijkse bestaan. Twee maal per 
zondag togen zij dus naar het bedehuis, 
dat alle keren goed gevuld tot helemaal 
vol was. Was het buiten flink warm dan 
was het in die volle kerk natuurlijk al net 
zo. Was het een wonder dat velen van de 
noeste arbeiders in de rust en warmte 

van het volle kerkgebouw al spoedig on-
gewild en ongeweten wegzakten in een 
aangename slaap?! 

Juist in de voorafgaande week had de 
dominee de vraag gekregen: “Waarom 
zegt u er nooit iets van dat er zo veel 
slapers onder uw gehoor zitten?” Zijn 
antwoord was: “Let aanstaande zondag 
maar eens op.”  

De herder en leraar was een geliefd, een 
beminnelijk en een humoristische man. 
Toen hij die zondag, vlak voor de preek 
begon, een psalmvers opgaf om geza-
menlijk te zingen voegde hij er deze keer 
nog iets aan toe: “Mag ik de organist 
verzoeken niet te luid te willen spelen om 
de slapende broeders niet te storen?” 
Het effect was verrassend, alle slapers 

veerde overeind! Naar verluidt hoort 
degene die in de kerk slaapt, toch alles. 

Maarten Vreugdenhil (K XI j) uit Dieren 

P.S. Die predikant was dominee M. 
Vreugdenhil (K X f). 

Jaarlijkse donatie 
 
Met de vorige uitgave van de Vreugde-
schakel is een acceptgiro meegestuurd 
voor de jaarlijkse donatie ten behoeve 
van de werkzaamheden voor de fami-
liestichting. Mocht u deze al gebruikt 
hebben voor een donatie dan bedanken 
wij u daar heel hartelijk voor. Anders 
verzoeken wij u vriendelijk alsnog een 
minimale donatie te doen van EUR 15,00 
waarvoor onze hartelijke dank.  
   Het bestuur  
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Pa had het beloofd...Pa had het  beloofd...   

“Als jij nog eens gaat trouwen, dan zorg 
ik dat je in een koets met paarden ver-
voerd wordt!” Dat beloofde Ben Sosef 
jaren geleden aan zijn dochter Mariska. 
Zij was toen nog vrijgezel en had nooit 
gedacht dat haar vader dit zou onthou-
den. Maar op vrijdag 27 juni, een week 
voordat zij met Marien Vreugdenhil (C XI 
al.3) in het huwelijksbootje stapt, ging 
die wens in vervulling. Bruidegom Ma-
rien, een echte autofreak, wilde liever in 
een luxe bolide trouwen en daarom be-
dacht vader Sosef een oplossing. Tijdens 
een supriseparty werd ze plotseling op-

gehaald door een prachtige koets met 
twee paarden ervoor gespannen. De 
bruid en bruidegom maakten een ronde 
door het centrum van Naaldwijk, waarna 
zij op het Wilhelminaplein werden opge-
wacht door vrienden, kennissen en fami-
lie, compleet met champagne. Na een 
klein openluchtfeest reed het paar weer 
terug naar huis. Mariska en Marien zijn 
op 3 juli getrouwd in een luxe bolide, 
zodat ook de wens van Marien in vervul-
ling ging. (Bron: Het Hele Westland, 2 
juli 2009). 
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foto hierboven) 
07-08-2009 te Pijnacker-Nootdorp, Leo-
nardus Johannes Vreugdenhil (O XI w.5) 
met Anouschka Gabriëlle Remmerswaal, 
geboren 14 februari 1985 te Den Haag, 
dochter van Theodorus Johannes Lenar-
dus Remmerswaal en Hortense Jeannet 
Mohamed 

OVERLEDEN 
 
10-04-2009 te Naaldwijk, Martina Wil-
helmina den Otter-Vreugdenhil (D IX 
a.13) 
04-05-2009 te Duitsland, Nicolaas de 
Jong (J X c.3) 
25-05-2009 te Pijnacker-Nootdorp, Wil-
lem van Herk (C X o.1) 
10-06-2009 te Naaldwijk, Petronella 
Cornelia Vreugdenhil-van Spronsen (C IX 
x) 
25-06-2009 te Naaldwijk, Pieter Vreug-
denhil (C IX f.5) 
24-08-2009 te Maasdijk (Westland),  
Bartholomeüs van den Bogert (N IX p.4) 

Wie kan en wil ons iets meer vertellen 
over: de ouders van de op 26 maart 
2009 geboren Bram Vreugdenhil? 
Dank aan allen die hiervoor berichten 
instuurden. Doet u het ook? 

Oproep redact ieOproep redact ie   
Jaarlijks worden drie edities van de 
Vreugdeschakel samengesteld, opge-
maakt en verstuurd naar alle Vreugden-
hillen die in het bestand staan en overige 
belangstellenden. Vanuit het bestuur 
wordt geprobeerd een prettig leesbaar en 
informatief familieblad voor alle lezers te 
maken.  

Dringend hulp gewenst 
De redactie heeft echter aangegeven 
dringend meer hulp te kunnen gebruiken 
om de toekomst van het veelgelezen 
familieblad Vreugdeschakel zeker te stel-
len. Hulp in de vorm van het schrijven 
van artikelen over Vreugdenhillen uit de 
geschiedenis of in de actualiteit. Ook zou 
het prettig zijn als er iemand is die de 
opmaak van de Vreugdeschakel op zich 
wil nemen. Vele handen maken licht 
werk geldt ook zeker in dit geval. De 
urgentie voor het vinden van helpende 
handen is zeer hoog. Als u interesse 
heeft in een van de genoemde taken, 
neemt u dan contact op met de voorzit-
ter van de familiestichting, Dirk Vreug-
denhil. Hij staat u graag te woord om 
meer informatie te verstrekken. Ook als 
u iemand kent die wellicht interesse 
heeft, dan kunt u Dirk benaderen. Hij 
neemt dan zelf contact op met de be-
trokken persoon. Zijn gegevens staan in 
het colofon op pagina 4 vermeld.  
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Personal iaPersonal ia   
* Hoe lang het geleden is, doet er eigen-
lijk niet toe. Maar minstens veertig, mis-
schien wel vijftig jaar. Het gebeurde in 
de Statensingelkerk in Rotterdam-
Blijdorp. In de avonddienst op een herf-
stige zondag zou één van de plaatselijke 
predikanten optreden. De kerk was aar-
dig bezet, want de man op de kansel had 
- naar men toen zei - de gave des 
woords. Als de dienstdoende ouderling 
met de dominee in zijn kielzog naar de 
kansel loopt, stijgt een onderdrukt ge-
mompel op uit de kerkbanken: “t Is ûm 
niet!”Uitgerekend de man die het minste 
kerkvolk trok - naar men toen had vast-
gesteld - heeft inmiddels zijn (staan)
plaats op de preekstoel ingenomen. Hij 
buigt zich wat voorover naar de micro-
foon, schakelt het apparaatje in en 
spreekt deze voor iedereen duidelijk ver-
staanbare historische woorden uit: “En 
ziet, het was Lea!” Kon deze dienaar des 
woords dan misschien niet zo boeiend 
preken, hij had wel een geweldig gevoel 
voor humor. We moesten daaraan den-
ken toen we onlangs in het Algemeen 
Dagblad lazen dat Marije Vreugdenhil 
(N XI w.1) in de musical ‘Wie is Jakob?’ 
een hoofdrol speelt. Centraal staat in dit 
zangspel de op de vlucht zijnde Jakob die 
bij zijn oom Laban belandt. Hij wordt 
verliefd op Rachel (gespeeld door Ma-
rije), de jongste en mooiste van Labans 
twee dochters. Als hij zeven jaar voor 
Laban gewerkt heeft, mag hij Rachel 
trouwen. Maar oom bedriegt Jakob: hij 
wordt opgescheept met Lea. Jakob geeft 
niet op en werkt nog eens zeven jaar 
voor zijn oom. Eind goed, al goed: Jakob 
trouwt alsnog met Rachel. Zouden alle 
Vreugdenhillen – zou je je kunnen afvra-
gen als je dit allemaal leest - die Jacob 
van voren heten - en dat zijn er nogal 
wat - eigenlijk wel weten wat de naam 
Jacob oorspronkelijk betekent? Omdat 
wij ook deze stamvaderlijke voornaam 
(met een c) dragen en hier en daar wel 
eens met negatief resultaat overigens 
gepeild hebben wat het antwoord is, zou 
u het de redactie kunnen laten weten. En 
dat zou dan een aardige aanloop voor de 
opzet van een soort quiz kunnen zijn met 
vragen als Wie was kapitein op de Delf-
land?, Wie schreef de stem van de stom-
me?, In welke plaats bevond zich het 
Vreugdenhillenlaantje? om maar wat te 
noemen. Vindt u zo`n quiz maar een 
oubollig idee? Nou, dan beginnen we er 
toch niet aan. Maar we nodigen u wel uit 
om dat de redactie te laten weten.  

* Hierboven citeerden we een Rotter-
damse predikant en hadden we het over 
het Vreugdenhillenlaantje. Wie schetst 
onze verbazing toen we een vel papier 
onder ogen kregen waarop vermeld werd 
dat er drie vrijstaande villa`s met garage 
gebouwd worden in de buurtgemeen-
schap Holkerveen aan de rand van Nij-
kerkerveen in de … jawel…Ds. Vreug-
denhilstraat , kavel 2, 3 en 4. Kosten 
per huis ruim een half miljoen euro. Iets 
voor een (bemiddelde) Vreugdenhil? Een 
Vreugdenhil in de Ds. Vreugdenhilstraat. 
Waarom niet? Onze dochter heet na haar 
trouwen Van de Ree en woont op de 
Reeweg-Oost. Kennissen heten Van den 
Brink en wonen ergens in Nederland op 
Brink zoveel. En waarom zou die straat 
in Nijkerkerveen niet zo heten als hij 
heet? De vraag is alleen waarom hebben 
ze die straat zo genoemd. Een straat 
vernoemen doen ze echt niet om ie-
mands blauwe ogen. Misschien weet ie-
mand onder onze lezers het wel… 

* Je schaatst een aardig eindje weg. 
Sterker, je schaatst zo goed dat je aan 

nationale en internationale wedstrijden 
mag deelnemen. Je presteert een tijdje 
op topniveau of net ietsje minder. Jaar-
lijks komen er weer enkele ‘jonkies’ op 
de baan die jouw positie bedreigen of het 
beter doen dan jij. Afgezien van bijzon-
dere redenen zal het zo wel gegaan zijn 
toen Bart Veldkamp en André Vreugden-
hil (pseudo)Belg werden. Succes bleef 
niet uit: in 2004 werd André kampioen 
allround van België  En nu meldde een 
schaatswebsite op internet dat Frank 
Vreugdenhil (C XI aj. 2) een opmerke-
lijk besluit genomen heeft en zijn toe-
komst niet direct vlak bij de deur, maar 
in het verre Kazachstan zoekt. Dat is dus 
een in Midden-Azië gelegen republiek, 
zo`n beetje vijfmaal zo groot als Neder-
land waar pakweg 15 miljoen mensen 
wonen. Alma-Ata is de hoofdstad, een 
moderne stad die als centrum voor de 
wintersport fungeert en beschikt over 
een beroemde ijsbaan. Volgens de eer-

dergenoemde bron heeft de schaatser uit 
het Drentse Eldersloo met zijn Aziatische 
ploeggenoten een tijdje in een trainings-
kamp op Mallorca gezeten en als 
(pseudo) Kazach wedstrijden gereden in 
Calgary (Canada). Met redelijk succes: 
hij verbeterde zijn pr op de 3.000, maar 
moest de winst aan een ploeggenoot 
laten. * Dank zij een eveneens van inter-
net geplukte publicatie kwamen we aan 
de weet dat in Nijmegen ene Peter 
Vreugdenhil (?), van huis uit program-
meur en freelance beveiligingsonderzoe-
ker, drie jaar geleden een parttime baan 
is begonnen als `bugjager.’ Iedereen die 
een computer heeft weet dat grote com-
puterleveranciers bij tijd en wijle zgn. 
updates op het scherm plaatsen die be-
doeld zijn om bugs (fouten in het sys-
teem en andere ongerechtigheden) en 
lekken in de software te herstellen. Deze 
bugs worden opgespoord door beveili-
gingsonderzoekers in vaste dienst van 
bedrijven of door premiejagers die hun 
bevindingen te koop aanbieden. Omstan-
dig zet Vreugdenhil uiteen wat zijn erva-
ringen waren met Microsoft nadat hij 
twee jaar geleden een lek ontdekte in 
webcomponenten in Microsoft Office. Het 
relaas -door het gebruik van vakjargon 
een beetje moeilijk te volgen door men-
sen die minder kaas van informatica ge-
geten hebben - geeft een aardig kijkje in 
de wereld  van de nieuwe beroepsgroep 
van bugjagers die weinig of geen landge-
noten telt. “Nu moet ik ook zeggen dat 
veel bugs door ‘anonymus’ worden ge-
rapporteerd, dus wellicht zitten daar een 
paar Nederlanders tussen. Maar ik kom 
ze verder dus niet tegen. Het is dan ook 
een rare business,”aldus rondt Vreug-
denhil zijn uiteenzetting af. 

Tot zover deze keer. Er waren ongetwij-
feld meer Vreugdenhillen die om de een 
of andere reden voor het voetlicht kwa-
men in kranten en tijdschriften. Stelt u 
dat vast, trek dan aan de bel en voorzie 
de samenstellers van deze rubriek in de 
vorm van kranten-knipseltjes van de 
nodige bouwstenen voor een volgende 
aflevering. Afgesproken? 

Ds. Vreugdenhilstraat, Nijkerkerveen 

55 jaar  een paar55 jaar  een paar   
Op 30 juni 2009 vierden Wim (J X a) en 
Tanneke Vreugdenhil-Oostdijk uit Delft 
hun 55 jarig huwelijksfeest. Hun dochter 
Marleen van den Bos-Vreugdenhil meldde 
in haar bericht: “Dat er in al deze jaren 
veel gebeurd is mag duidelijk zijn, maar 
….. eigenlijk is er toch ook niet zo heel 
veel veranderd. Dat blijkt wel uit bij-
gaande foto’s.” 
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On top of the website you can find sev-
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ColofonColofon   
 Gerealiseerd Begroting 
Ontvangsten 2007 2008 2008 2009 
Donaties 6080 6405 5500 5750 
Rente 753 224 500 1100 
Winkel 246 1515 1100 150 
 7079 8144 7100 7000 
Uitgaven     
Vreugdeschakel 2460 3811 3400 4110 
Bestuurskosten 80 117 100 300 
Stamboomonderzoek 3055 2591 2575 1575 
Winkel 65 66 75 75 
Website 752 850 900 800 
Algemene kosten 199 45 25 25 
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Financieel  vers lag over  2008Financieel  vers lag over  2008   

Oproep golfende famil ie ledenOproep golfende famil ie leden   
Ja, grappig is het eigenlijk wel en ik loop 
al heel lang met de gedachten rond: alle-
maal Vreugies in de baan. En dit is de 
eerste stap. Ik speel zelf al zo’n 15 jaar 
en mijn man en ik hebben al aardig wat 
golfbanen bespeeld. Dat is een logisch 
gevolg van het werk (en tevens de hob-
by) van mijn man. Hij heeft namelijk 
verschillende golfbanen aangelegd en 
natuurlijk hebben wij op die banen ook 
regelmatig gespeeld. 

De baan waar we nu werkzaam zijn ligt 
in Teteringen (bij Breda), een mooie lo-
catie waar wij jullie graag willen uitnodi-
gen. We denken aan een dag in het voor-
jaar of mei/juni. Maar eerst willen we 
eens kijken of er voldoende animo voor 
is. Om mee te kunnen doen moet je mi-
nimaal handicap 36 hebben. 

Lijkt het je leuk om mee te doen? Mail 
ons dan snel. Ons mailadres is  
jwinter3@kpnplanet.nl. Hetzelfde adres 

kun je gebruiken als je nog meer wilt 
weten over onze plannen. 

Hartelijke groet, 
Will Winter-Vreugdenhil (K XI w.1) 

Schr i jvende famil ie ledenSchr i jvende famil ie leden   
Zie je wel, het tweede boek van Ada 
Loman-Biesheuvel, is uitgekomen bij 
uitgever Free Musketeers. Evenals in 
haar eerste boek schreef zij 37 korte 
verhalen waarin veel situaties uit haar 
jeugd in het gezin van Huibertje Vreug-
denhil (K XI b.2) en Cornelis Biesheuvel 
worden verteld. Ook zijn er observaties 
van haar tegenwoordige omgeving en 
verhalen waarin haar echtgenoot en haar 
kinderen figureren. Een enkele 
keer voert de fantasie de boventoon. 
Voor alle verhalen geldt, dat Ada Loman 
met woorden sfeer uitbeeldt. De verha-
lenbundel Zie je wel werd samengesteld 
door haar echtgenoot Karel Loman. Van 
hem zijn 10 bijpassende schilderijen in 
het boek opgenomen. De 152 pagina's 
tellende verhalenbundel Zie je wel kan 
worden besteld door overmaking van  € 
16,95 + 2,25 portokosten = € 19,20 
naar girorek.nr. 0090773 t.n.v. A.P. Lo-
man-Biesheuvel, Ede Gld. o.v.v. uw vol-
ledig adres.  

Kinderen leren geloven is een studie-
publicatie die vorig jaar is uitgebracht en 
geschreven door Cornelis B. Vreugdenhil 
(O XI o). De bedoeling van deze studie-
publicatie is een bijdrage te leveren aan 
de vorming van christelijke leraren basis-
onderwijs. “Op basis van de beschikbare 
onderzoeken en literatuur concludeer ik 
dat een vertrouwensrelatie met ‘anderen’ 
en met God de basis is van de godsdien-
stige ontwikkeling bij kinderen” aldus Cor 
Vreugdenhil in de samenvatting over 
deze publicatie. Deze samenvatting kunt 
u lezen op de website van de fami-
liestichting. De publicatie is een uitgave 
van Centraal Nederland in samenwerking 
met het lectoraat ‘Onderwijs en Iden-
titeit’ van Driestar Educatief te Gouda. 
ISBN 978-90-77889-14-5. Kosten EUR 
15,90 exclusief verzend- en administra-
tiekosten.  
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Personal iaPersonal ia   
* Hoe lang het geleden is, doet er eigen-
lijk niet toe. Maar minstens veertig, mis-
schien wel vijftig jaar. Het gebeurde in 
de Statensingelkerk in Rotterdam-
Blijdorp. In de avonddienst op een herf-
stige zondag zou één van de plaatselijke 
predikanten optreden. De kerk was aar-
dig bezet, want de man op de kansel had 
- naar men toen zei - de gave des 
woords. Als de dienstdoende ouderling 
met de dominee in zijn kielzog naar de 
kansel loopt, stijgt een onderdrukt ge-
mompel op uit de kerkbanken: “t Is ûm 
niet!”Uitgerekend de man die het minste 
kerkvolk trok - naar men toen had vast-
gesteld - heeft inmiddels zijn (staan)
plaats op de preekstoel ingenomen. Hij 
buigt zich wat voorover naar de micro-
foon, schakelt het apparaatje in en 
spreekt deze voor iedereen duidelijk ver-
staanbare historische woorden uit: “En 
ziet, het was Lea!” Kon deze dienaar des 
woords dan misschien niet zo boeiend 
preken, hij had wel een geweldig gevoel 
voor humor. We moesten daaraan den-
ken toen we onlangs in het Algemeen 
Dagblad lazen dat Marije Vreugdenhil 
(N XI w.1) in de musical ‘Wie is Jakob?’ 
een hoofdrol speelt. Centraal staat in dit 
zangspel de op de vlucht zijnde Jakob die 
bij zijn oom Laban belandt. Hij wordt 
verliefd op Rachel (gespeeld door Ma-
rije), de jongste en mooiste van Labans 
twee dochters. Als hij zeven jaar voor 
Laban gewerkt heeft, mag hij Rachel 
trouwen. Maar oom bedriegt Jakob: hij 
wordt opgescheept met Lea. Jakob geeft 
niet op en werkt nog eens zeven jaar 
voor zijn oom. Eind goed, al goed: Jakob 
trouwt alsnog met Rachel. Zouden alle 
Vreugdenhillen – zou je je kunnen afvra-
gen als je dit allemaal leest - die Jacob 
van voren heten - en dat zijn er nogal 
wat - eigenlijk wel weten wat de naam 
Jacob oorspronkelijk betekent? Omdat 
wij ook deze stamvaderlijke voornaam 
(met een c) dragen en hier en daar wel 
eens met negatief resultaat overigens 
gepeild hebben wat het antwoord is, zou 
u het de redactie kunnen laten weten. En 
dat zou dan een aardige aanloop voor de 
opzet van een soort quiz kunnen zijn met 
vragen als Wie was kapitein op de Delf-
land?, Wie schreef de stem van de stom-
me?, In welke plaats bevond zich het 
Vreugdenhillenlaantje? om maar wat te 
noemen. Vindt u zo`n quiz maar een 
oubollig idee? Nou, dan beginnen we er 
toch niet aan. Maar we nodigen u wel uit 
om dat de redactie te laten weten.  

* Hierboven citeerden we een Rotter-
damse predikant en hadden we het over 
het Vreugdenhillenlaantje. Wie schetst 
onze verbazing toen we een vel papier 
onder ogen kregen waarop vermeld werd 
dat er drie vrijstaande villa`s met garage 
gebouwd worden in de buurtgemeen-
schap Holkerveen aan de rand van Nij-
kerkerveen in de … jawel…Ds. Vreug-
denhilstraat , kavel 2, 3 en 4. Kosten 
per huis ruim een half miljoen euro. Iets 
voor een (bemiddelde) Vreugdenhil? Een 
Vreugdenhil in de Ds. Vreugdenhilstraat. 
Waarom niet? Onze dochter heet na haar 
trouwen Van de Ree en woont op de 
Reeweg-Oost. Kennissen heten Van den 
Brink en wonen ergens in Nederland op 
Brink zoveel. En waarom zou die straat 
in Nijkerkerveen niet zo heten als hij 
heet? De vraag is alleen waarom hebben 
ze die straat zo genoemd. Een straat 
vernoemen doen ze echt niet om ie-
mands blauwe ogen. Misschien weet ie-
mand onder onze lezers het wel… 

* Je schaatst een aardig eindje weg. 
Sterker, je schaatst zo goed dat je aan 

nationale en internationale wedstrijden 
mag deelnemen. Je presteert een tijdje 
op topniveau of net ietsje minder. Jaar-
lijks komen er weer enkele ‘jonkies’ op 
de baan die jouw positie bedreigen of het 
beter doen dan jij. Afgezien van bijzon-
dere redenen zal het zo wel gegaan zijn 
toen Bart Veldkamp en André Vreugden-
hil (pseudo)Belg werden. Succes bleef 
niet uit: in 2004 werd André kampioen 
allround van België  En nu meldde een 
schaatswebsite op internet dat Frank 
Vreugdenhil (C XI aj. 2) een opmerke-
lijk besluit genomen heeft en zijn toe-
komst niet direct vlak bij de deur, maar 
in het verre Kazachstan zoekt. Dat is dus 
een in Midden-Azië gelegen republiek, 
zo`n beetje vijfmaal zo groot als Neder-
land waar pakweg 15 miljoen mensen 
wonen. Alma-Ata is de hoofdstad, een 
moderne stad die als centrum voor de 
wintersport fungeert en beschikt over 
een beroemde ijsbaan. Volgens de eer-

dergenoemde bron heeft de schaatser uit 
het Drentse Eldersloo met zijn Aziatische 
ploeggenoten een tijdje in een trainings-
kamp op Mallorca gezeten en als 
(pseudo) Kazach wedstrijden gereden in 
Calgary (Canada). Met redelijk succes: 
hij verbeterde zijn pr op de 3.000, maar 
moest de winst aan een ploeggenoot 
laten. * Dank zij een eveneens van inter-
net geplukte publicatie kwamen we aan 
de weet dat in Nijmegen ene Peter 
Vreugdenhil (?), van huis uit program-
meur en freelance beveiligingsonderzoe-
ker, drie jaar geleden een parttime baan 
is begonnen als `bugjager.’ Iedereen die 
een computer heeft weet dat grote com-
puterleveranciers bij tijd en wijle zgn. 
updates op het scherm plaatsen die be-
doeld zijn om bugs (fouten in het sys-
teem en andere ongerechtigheden) en 
lekken in de software te herstellen. Deze 
bugs worden opgespoord door beveili-
gingsonderzoekers in vaste dienst van 
bedrijven of door premiejagers die hun 
bevindingen te koop aanbieden. Omstan-
dig zet Vreugdenhil uiteen wat zijn erva-
ringen waren met Microsoft nadat hij 
twee jaar geleden een lek ontdekte in 
webcomponenten in Microsoft Office. Het 
relaas -door het gebruik van vakjargon 
een beetje moeilijk te volgen door men-
sen die minder kaas van informatica ge-
geten hebben - geeft een aardig kijkje in 
de wereld  van de nieuwe beroepsgroep 
van bugjagers die weinig of geen landge-
noten telt. “Nu moet ik ook zeggen dat 
veel bugs door ‘anonymus’ worden ge-
rapporteerd, dus wellicht zitten daar een 
paar Nederlanders tussen. Maar ik kom 
ze verder dus niet tegen. Het is dan ook 
een rare business,”aldus rondt Vreug-
denhil zijn uiteenzetting af. 

Tot zover deze keer. Er waren ongetwij-
feld meer Vreugdenhillen die om de een 
of andere reden voor het voetlicht kwa-
men in kranten en tijdschriften. Stelt u 
dat vast, trek dan aan de bel en voorzie 
de samenstellers van deze rubriek in de 
vorm van kranten-knipseltjes van de 
nodige bouwstenen voor een volgende 
aflevering. Afgesproken? 

Ds. Vreugdenhilstraat, Nijkerkerveen 

55 jaar  een paar55 jaar  een paar   
Op 30 juni 2009 vierden Wim (J X a) en 
Tanneke Vreugdenhil-Oostdijk uit Delft 
hun 55 jarig huwelijksfeest. Hun dochter 
Marleen van den Bos-Vreugdenhil meldde 
in haar bericht: “Dat er in al deze jaren 
veel gebeurd is mag duidelijk zijn, maar 
….. eigenlijk is er toch ook niet zo heel 
veel veranderd. Dat blijkt wel uit bij-
gaande foto’s.” 
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Payment from abroad (for donation 
or articles from the shop) 
You can transfer the money by using 
your credit card or a PayPal account. 
Please push the white button “visa 
mastercard doneren” on our website: 
http://www.vreugdenhil-online.com/
stichting/donatie/default.html and fill in 
the form. You need to fill in the amount 
of money to transfer, your credit card 
data and your address. After this you 
need to confirm the transfer. 

Website in English 
The website is mostly written in Dutch. 
On top of the website you can find sev-
eral buttons. The last one says ‘English’. 
When you click this one, you find a link 
to a translation program of Google.  

ColofonColofon   
 Gerealiseerd Begroting 
Ontvangsten 2007 2008 2008 2009 
Donaties 6080 6405 5500 5750 
Rente 753 224 500 1100 
Winkel 246 1515 1100 150 
 7079 8144 7100 7000 
Uitgaven     
Vreugdeschakel 2460 3811 3400 4110 
Bestuurskosten 80 117 100 300 
Stamboomonderzoek 3055 2591 2575 1575 
Winkel 65 66 75 75 
Website 752 850 900 800 
Algemene kosten 199 45 25 25 
 6611 7480 7075 6885 
Saldo ontvangsten - uitgaven 468 664 25 115 

Financieel  vers lag over  2008Financieel  vers lag over  2008   

Oproep golfende famil ie ledenOproep golfende famil ie leden   
Ja, grappig is het eigenlijk wel en ik loop 
al heel lang met de gedachten rond: alle-
maal Vreugies in de baan. En dit is de 
eerste stap. Ik speel zelf al zo’n 15 jaar 
en mijn man en ik hebben al aardig wat 
golfbanen bespeeld. Dat is een logisch 
gevolg van het werk (en tevens de hob-
by) van mijn man. Hij heeft namelijk 
verschillende golfbanen aangelegd en 
natuurlijk hebben wij op die banen ook 
regelmatig gespeeld. 

De baan waar we nu werkzaam zijn ligt 
in Teteringen (bij Breda), een mooie lo-
catie waar wij jullie graag willen uitnodi-
gen. We denken aan een dag in het voor-
jaar of mei/juni. Maar eerst willen we 
eens kijken of er voldoende animo voor 
is. Om mee te kunnen doen moet je mi-
nimaal handicap 36 hebben. 

Lijkt het je leuk om mee te doen? Mail 
ons dan snel. Ons mailadres is  
jwinter3@kpnplanet.nl. Hetzelfde adres 

kun je gebruiken als je nog meer wilt 
weten over onze plannen. 

Hartelijke groet, 
Will Winter-Vreugdenhil (K XI w.1) 

Schr i jvende famil ie ledenSchr i jvende famil ie leden   
Zie je wel, het tweede boek van Ada 
Loman-Biesheuvel, is uitgekomen bij 
uitgever Free Musketeers. Evenals in 
haar eerste boek schreef zij 37 korte 
verhalen waarin veel situaties uit haar 
jeugd in het gezin van Huibertje Vreug-
denhil (K XI b.2) en Cornelis Biesheuvel 
worden verteld. Ook zijn er observaties 
van haar tegenwoordige omgeving en 
verhalen waarin haar echtgenoot en haar 
kinderen figureren. Een enkele 
keer voert de fantasie de boventoon. 
Voor alle verhalen geldt, dat Ada Loman 
met woorden sfeer uitbeeldt. De verha-
lenbundel Zie je wel werd samengesteld 
door haar echtgenoot Karel Loman. Van 
hem zijn 10 bijpassende schilderijen in 
het boek opgenomen. De 152 pagina's 
tellende verhalenbundel Zie je wel kan 
worden besteld door overmaking van  € 
16,95 + 2,25 portokosten = € 19,20 
naar girorek.nr. 0090773 t.n.v. A.P. Lo-
man-Biesheuvel, Ede Gld. o.v.v. uw vol-
ledig adres.  

Kinderen leren geloven is een studie-
publicatie die vorig jaar is uitgebracht en 
geschreven door Cornelis B. Vreugdenhil 
(O XI o). De bedoeling van deze studie-
publicatie is een bijdrage te leveren aan 
de vorming van christelijke leraren basis-
onderwijs. “Op basis van de beschikbare 
onderzoeken en literatuur concludeer ik 
dat een vertrouwensrelatie met ‘anderen’ 
en met God de basis is van de godsdien-
stige ontwikkeling bij kinderen” aldus Cor 
Vreugdenhil in de samenvatting over 
deze publicatie. Deze samenvatting kunt 
u lezen op de website van de fami-
liestichting. De publicatie is een uitgave 
van Centraal Nederland in samenwerking 
met het lectoraat ‘Onderwijs en Iden-
titeit’ van Driestar Educatief te Gouda. 
ISBN 978-90-77889-14-5. Kosten EUR 
15,90 exclusief verzend- en administra-
tiekosten.  
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