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helemaal, helemaal niks gedaan.  

We kregen een prima onderkomen toe-
gewezen: een stenen huisje, midden in 
het dorp. De sanitaire voorzieningen wa-
ren voor Nederlandse maatstaven allicht 
primitief – de wc bestond uit een diep 
gat in de grond, door stenen muurtjes 
omringd, achter in de tuin en douchen 
deden we met een literfles water en een  
teiltje – maar het was ‘luxe’ vergeleken 
met de woonvoorzieningen in de naaste 
omgeving. We hadden namelijk twee 
bankstellen, twee slaapkamers met bed-
den, elektriciteit, een waterkoker en er 
werd dagelijks (heel) veel voor ons ge-
kookt.  

Vanaf dag één maakten we deel uit van 
de Oegandese vrijwilligersorgansiatie 
LWERUDESO gelegen in het landelijke 
Lwengo, nabij de stad Masaka.  

LWERUDESO staat voor ‘LWEngo RUrals 
DEvelopment Social Organisation’.  De 
leiding van de organisatie bestaat uit vier 

Oegandese mannen: Anthony, Vincent, 
Jingo en Augustine, die zich volledig 
inzetten voor hun leefgemeenschap om 
de armoede terug te dringen en de lee-
fomstandigheden van de mensen te ver-
beteren. Men richt zich op een groot ge-
bied (zo'n 23 dorpen).  

De focus van de organisatie ligt op de 
volgende aandachtsgebieden: verbeteren 
van landbouw, toegang tot schoon water, 
voorlichting over HIV/aids en hygiëne, 
educatie en zorg aan kinderen/wezen en 
het verrichten van maatschappelijk werk.  

De projectleiders hebben naast hun 

werkzaamheden voor de stichting alle-
maal een fulltime baan. Anthony, Vincent 
en Jingo zijn basisschooldirecteuren en 
Augustine is boer.  We hebben met onze 
eigen ogen gezien dat deze vier mannen 
zich voor de volle 100% inzetten. De 
organisatie werkt zeer nauw samen met 
de verschillende dorpsvertegenwoordi-
gers uit de aaneengesloten dorpen. Er 
wordt veel eigen kennis en ervaring door 
de projectleiders ingezet (door het geven 
van voorlichting en trainingen en het 
verrichten van maatschappelijk werk).   

Dorpsbewoners leveren ook middelen in 
natura aan het project, zoals zand, klei, 
water, hout en mankracht voor bijvoor-
beeld de bouw van watertanks of kippen-
hokken. Tevens ontvangt LWERUDESO 
financiële middelen voor de huisvesting 
van vrijwilligers van Be More en zamelen 
vrijwilligers ook vaak sponsorgeld in van 
bekenden uit Nederland/België, wat di-
rect nuttig besteed kan worden.  

In de tijd dat ik daar zat heb ik samen 
met Ruth (door middel van sponsorgeld 
van bekenden) drie watertanks kunnen 
plaatsen. Concreet zijn er, door de inzet 
van LWERUDESO, diverse watertanks in 
de leefgemeenschap geplaatst, land- en 
tuinbouwprojecten gestart (verbeteren 
van de maïs- en koffieoogst, bouwen van 
kippenhokken), diverse activiteiten geor-
ganiseerd voor kinderen/wezen en maat-
schappelijk werk verricht voor kwetsbare 
families.  

 

In schakel nr. 72 leest u het vervolg. 

In de vorige Vreugdeschakel beloofde 
Marjon Vreugdenhil (N X as. 2) ons een 
uitgebreid verslag van haar ervaringen 
als vrijwilligster in Oeganda.  

Wie is Marjon Vreugdenhil? 

Marjon groeide op in een tuindersgezin in 
Maasland. Zij is inmiddels 29 jaar en 
woont samen met Jurre in Castricum 

(Noord-Holland). Na haar studie Bedrijfs-
kunde werkte ze een aantal jaren als 
accountant bij PWC en is momenteel 
controller bij de Raad voor de Kinderbe-
scherming. 

Intro 

Enige tijd geleden vroeg de redactie van 
de Vreugdeschakel of ik een stukje wilde 
schrijven over mijn ervaringen als vrijwil-
liger in Oeganda. Dit wilde ik natuurlijk 
wel, heel graag zelfs. 

Via de Nederlandse vrijwilligersorganisa-
tie Be More, heb ik in november/
december vorig jaar een aantal weken 
meegewerkt met een Oegandese vrijwilli-
gersorganisatie:  LWERUDESO. Hoe zou 
het zou zijn om een tijdje te wonen & te 
werken midden in een Oegandese 
(Afrikaanse) leefgemeenschap en deel uit 
te maken van een lokale vrijwilligersor-
ganisatie? Hier was ik erg nieuwsgierig 
naar. Mijn interesse in Afrika was gewekt 
tijdens een eerder studieproject in Zuid-
Afrika, maar na Oeganda is deze interes-
se omgeslagen in verliefdheid. Ook al 
waren het maar vijf weken en is het al-
weer meer dan een jaar geleden, ik denk 
er nog dagelijks aan terug en ben er 
sinds kort ook weer druk mee bezig. 

Een terugblik 

De aankomst op het project zal ik bij-
voorbeeld niet snel vergeten. Samen met 
mijn Nederlandse medevrijwilligster Ruth 
uit Utrecht kwamen we na een lange 
autorit over allerlei rode Afrikaanse ‘zand
-, gaten- en hobbelwegen’ aan op ons 
project. Boven op een groene heuvel, 
omringd door nog meer groenere heu-
vels, tussen de hutten van klei/zand wer-
den we hartelijk begroet door een dorps-
delegatie.  

Uit allerlei hoeken kwamen kinderen op 
ons afgerend en riepen: “Mzungu, Mzun-
gu (blanke, blanke!), how are you? 
What’s you’re name? What is your fath-

er’s name?” Mensen wezen naar ons en 
lachten vooral veel naar (of was het 
vooral om?) ons. De projectleiders kwa-
men breed glimlachend, omhelzend ons 
begroeten en bedankten ons hartelijk 
(many, many thanks) voor ons bezoek 
aan hen. Hier moesten wij, twee nuchte-
re Hollandse meiden wel even aan wen-
nen, al die aandacht en we hadden nog 

Marjon ( rechts ) en collega met de buurtkinderen (N X as. 2 ) 
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De gegevens hebben ditmaal betrekking 
op mutaties in de burgerlijke stand die 
ons tussen 1 augustus en 31 december 
2010 bekend zijn geworden. 

GEBOREN 
 
29-06-1994 te  (USA), Derek Elden, 
zoon van David John Vreugdenhil (K XI 
bg.2) en Mary Beth Ditzler. 

28-01-1996 te  (USA), Andrew Taylor, 
zoon van David John Vreugdenhil (K XI 
bg.2) en Mary Beth Ditzler. 

05-07-2002 te  (USA), Arie Luke, zoon 
van David John Vreugdenhil (K XI bg.2) 
en Mary Beth Ditzler. 

19-04-2004 te  (USA), Grace Elisa, 
dochter van David John Vreugdenhil (K 
XI bg.2) en Mary Beth Ditzler. 

22-07-2010 te ’s-Gravenzande, Jesse, 
zoon van Pieter Adriaan (Andre) Vreug-
denhil (K XII l.3) en Monique Hoogen-
raad. 

GETROUWD/PARTNERSCHAP 

 
22-12-2000 te Naaldwijk, Arie Vreug-
denhil (D XI g) met Carolina Johanna 
Maria Schouw, geboren 23 september 
1969 te Monster, dochter van Jacobus 
Gerardus Ferdinand Coenraad Schouw 
en Riet van Tol. 

OVERLEDEN 
 
29-01-2010 te Capelle aan den IJssel, 
Pietertje Vreugdenhil-van Waardenburg 
(K XI ah) 

13-04-2010 te Emmeloord, Jentje 
Vreugdenhil-ten Brinke (O X j) 

16-06-2010 te Driebergen-Rijsenburg, 
Petronella Susanna Vreugdenhil-Verhave 
(B X a) 

15-07-2010 te Sliedrecht , Arie Herbert 
Juch (K X f.1) 

11-08-2010 te Bosch en Duin, Maria 
Vreugdenhil-Quak (K XI y) 

17-08-2010 te Swifterband, Adriaantje 
Koster-Vreugdenhil (M VIII a.7.1) 

01-12-2010 te Maassluis, Maria Marga-
retha Bergwerff-Vreugdenhil (D IX c.4) 

OPROEP 
 
Op 12 oktober 2010 is Teun Vreugdenhil 
geboren. Zijn ouders zijn Tim en Josep-
hine Moonen. Graag willlen we wat meer 

weten aangaande deze data, wie helpt 
ons ? 

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

De contact lensspecial i stDe contact lensspecial i st   

Willem Vreugdenhil (N XI 0), mijn broer 
en de vierde zoon uit het huwelijk van 
Tiemen Vreugdenhil en Margit Vreugden-
hil-Zoltan, werkt in het Oogziekenhuis in 
Rotterdam. Hij is contactlensspecialist bij 
Oculenti BV. Dat bedrijf maakt en ver-
koopt contactlenzen op zowel cosmeti-
sche als op medische indicatie.   

Willem is gespecialiseerd in de medische 
indicaties. Hij meet contactlenzen aan en 

behandelt gemiddeld 35 patiënten per 
dag.  

U zult zich afvragen wat in die gevallen 
de redenen zijn voor het aanschaffen van 
een contactlens. Het betreft de meest 
bijzondere oogheelkundige redenen. 
Ogen met afwijkingen die niet door een 
bril gecorrigeerd kunnen worden. In 
overleg met de oogartsen maakt hij een 
behandelplan en bepaalt welke type lens 
het best is.  

Om een paar voorbeelden te noemen van 
medische redenen: baby’s met aangebo-
ren staar, traumatische gevallen van het 
oog, u moet denken aan verwondingen 
van het oog als gevolg van vuurwerk of 
een takje, het corrigeren van slechte 
visus als gevolg van een litteken op het 
hoornvlies veroorzaak door een ooginfec-
tie, tevens vormafwijkingen van het 
hoornvlies.  

Gecompliceerde gevallen, maar toch 
mooi dat met een contactlens het visuele 
leed gecorrigeerd kan worden.  Willem 
staat onder zijn collega’s bekend als effi-
ciënt en accuraat.  

Hij heeft  een grote vaste klantenkring 
opgebouwd, omdat hij bij zijn patiënten 
geliefd is vanwege de rust die hij uit-
straalt en omdat hij  gelijkmatig en vak-
kundig is. Geen onbelangrijke eigen-

schappen als je met mensen werkt. 

Omdat hij nauw samenwerkt met oogart-
sen doet Willem ook semiweten-
schappelijk werk. Hij  is auteur of is me-
deauteur van 35 artikelen in vaktijd-
schriften, spreekt op congressen, wint 
prijzen met posters met afbeeldingen 
van oogafwijkingen en geeft les.  

Willem is ook gevraagd naar nieuwe ont-
wikkelingen op zijn vakgebied. Hij noem-
de een kleur-filterlens die kleurenblind-
heid en dyslexie kan verbeteren. Een 
zeer bijzondere uitvinding die zich nog in 
een experimenteel stadium bevindt, 
maar een grote kans maakt op succes. 

Een bijzonder beroep met vele facetten 
in samenwerking met verschillende dici-
plines. 

Dirk Vreugdenhil, voorzitter Familiestichting 

Op 2 december 2010 promoveerde aan 
de TU in Delft mevr. Heleen Vreugdenhil 
(B X a.3), Ingenieur Technische Be-
stuurskunde op het onderwerp: ‘Pilot 
projects in water management - Practi-
cing change and changing practice’.  

De redactie van de Vreugdeschakel felici-
teert Heleen van harte met haar promo-
tie en wenst haar veel succes! 

Promotie HeleenPromotie Heleen   

  Vreugdenhi lVreugdenhi l   
2e Vreugdenhi l len2e Vreugdenhi l len   

GolfdagGolfdag   

Hallo Vreugdenhillen. 

De 2e vreugdenhillen golfdag komt eraan 
op 27 mei 2011. 

Informatie en opgeven  

jwinter3@kpnplanet.nl. 

Ik kan U vertellen de eerste was een 
succes. 

mailto:jwinter3@kpnplanet.nl
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* Bekend mag worden verondersteld, dat 
de Stichting CPNB (Collectieve Propagan-
da van het Nederlandse Boek) al vele 
jaren een Boekenweek organiseert – 
afgelopen voorjaar voor de 75e keer- en 
een auteur uitnodigt een Boekenweekge-
schenk te schrijven. Boekenliefhebbers 
die gedurende deze week ten minste € 
12.50 aan de aankoop van een boek be-
steden, krijgen dit Boekenweekgeschenk 
gratis.  
Dit jaar was de schrijver Joost Zwager-
man uitgenodigd het Boekenweekge-
schenk te schrijven. Het thema van de 
Boekenweek 2010 was: `Titaantjes: op-
groeien in de letteren’.  

Zwagerman gaf zijn 95 pagina`s omvat-
tend boekwerkje de titel ‘Duel’ mee.  Op 
pagina 1 van de proloog duikt een jonge-
tje van een jaar of negen in een zwem-
bad van de hoge en komt nogal ongeluk-
kig op het water terecht.  Als hij met 
behulp van de in het water gesprongen 
badmeester aan de rand van het bad is 
gekomen, ziet hij zijn schooljuf wit van 
schrik naar hem kijken. En die juf die 
“Jongen toch, jongen toch..” stamelt, 
blijkt  juf Vreugdehil te heten. Maar wel 
onze naam zonder tussen-n. Zou Zwa-
german niet beter weten?  

* Als Dorrit van Dalen dat boekje Duel 
zou hebben geschreven, had ze die tus-
sen-n wel gebruikt omdat haar sinds 
enkele jaren in Duitsland wonende moe-
der Loes van Dalen toen ze het jawoord 
nog niet aan Jan van Dalen had gegeven 
Vreugdenhil (K X e.3) heette. Dorrit 
van Dalen heeft Duel evenwel niet ge-
schreven maar onlangs wel samen met 
Dick Vlasblom een heel interessant arti-
kel voor de bijlage Wetenschap van NRC 
Handelsblad over hoe islamieten denken 
over godsdienst, democratie, werk en 
terrorisme. Wat ons onder meer opviel 
was, dat uit onderzoek onder 50.000 
moslims uit 35 landen bleek, dat de 
meeste moslims hopen op een betere 
baan, terrorisme veroordelen en alleen 
datgene afkeuren wat wij westerlingen 
ook als negatief ervaren, nl. verlies van 
traditionele waarden.  

Uitvoeriger kunnen we helaas in dit be-
stek hierop niet ingaan.  

* Aan ons namelijk de taak oude beken-
den in deze rubriek met een luid hoe-
raatje aan te kondigen: de bakkersfami-
lie Vreugdenhil uit…jawel… Maasdijk. 

Lezers van ons stamboek en edities van 
de Vreugdeschakel weten dat eerdere 
generaties Vreugdenhil brood zagen in 
alles wat met brood en banket te maken 
had, prijs zus en prijs zo behaalden, ie-
dere keer weer opnieuw, en dat nu 
Christiaan  (J XII a.1) zijn brood is 
gebakken: hij is de beste bakker van 
Zuid-Holland en mag zich de gelukkige 
bezitter van twee sterren noemen.. En 
als wij goed zijn ingelicht is dat te dan-
ken aan een uitzonderlijk goeie prestatie 
en zijn er in heel Nederland maar drie 
bakkers die die twee sterren hebben. 

Hilarische vreugde daarom benedendijks 
in de bakkerij in Maasdijk? Reken maar! 
“Allemachtig, het is inderdaad vreselijk 
mooi, twee sterren is echt iets om trots 
op te zijn”, aldus Christiaan volgens een 
van internet geplukte publicatie.  

* Nog meer naamgenoten die ergens 
trots op zijn? Jazeker, Peter Vreugden-
hil, beveiligingsonderzoeker van beroep, 
die – volgens internetberichten- Internet 
Explorer 8 op Windows 7 kraakte en 
daarbij de Data Execution Prevention 
(DEP) en Address Space Layout Rando-
mization(ASLR)  en beveiligingsmaatre-
gelen van het besturingssysteem wist te 
omzeilen (bent u er nog?). `t Gebeurde 
in Vancouver in Canada tijdens een con-
gres waar een hackerwedstrijd  was ge-
organiseerd. Dat grapje leverde onze  
Peter 10.000 dollar en een laptop op. 
Echt waar! Maar wie is die Peter? Zelfs 
onze penningmeester die onvoorstelbaar 
veel van genealogie en computertechniek 
weet, vraagt zich af wie die Peter is. 
Dus: Peter, kom uit het duister en laat 
de redactie iets van je horen. Of als ie-
mand weet wie Peter is, dan graag een 
seintje aan het secretariaat.  

* Onder de gelukkige naamgenoten mo-
gen we stellig (vader) Jaap (62) en 
(zoon) Martijn (28) (K XII j.3) uit Hon-
selersdijk rekenen. Ruim anderhalf jaar 
zijn ze in de weekenden en de nodige 
avonden met hulp van familie en vrien-
den  aan het klussen geweest om een 99
-jarige oude schuit, een zgn. Zwethvaer, 
een zeilende westlander die voorheen 
Maarten Maria heette, weer vaarklaar te 
krijgen en er successen mee te behalen 
tijdens zeilwedstrijden. Eind augustus 
zouden ze mee gaan doen aan de Gaffel-
wedstrijd – aldus Groot Westland – op de 
Kagerplassen. Goede vaart, heren, en 
veel succes!  

* En nu we het toch over succes hebben: 
wie in hoge mate in het wel (maar ook 
wee) van de Nederlandse bedrijven is 
geïnteresseerd, is Annerie Vreugden-
hil, directeur grootzakelijke klanten bij 

ING. Nadat ze begin december jl.  via 
NRC Handelsblad had laten weten dat 
naar haar mening de Nederlandse bedrij-
ven weer het gevoel krijgen waar ze 
staan maar nog geen echte risico`s ne-
men, deed ze onlangs uitspraken in het 
Financieel Dagblad. Zo vindt ze dat er 
nauwelijks fusies en overnames plaats-
vinden en er weinig in nieuwe machines 
wordt geïnvesteerd: “Het gevolg is dat 
de banken minder geld uitlenen, niet 
omdat ze het niet willen maar omdat er 
simpelweg geen vraag naar is”, aldus 
onze financieel deskundige naamgenoot.  

En wij maar denken,  min of meer op 
gezag van de overheid, dat de banken 
het vertikken om geld uit te lenen. Goe-
de maar vooral juiste informatie dient 
daarom te worden geprezen.  

* Dat geldt, lijkt ons, zeker ook voor een 
regionaal persorgaan als Het Hele West-
land, althans voor zover het publicaties 
over naamgenoten betreft. De ene keer 
gaat het bv. in de rubriek ‘Uit & Cultuur 
in het Westland’ over het Radio Blazers 
Ensemble met een grote foto van en in-
formatie over Anneke Vreugdenhil(C X 
ac.2), hoornist bij dit ensemble,  de an-
dere keer komt Arie (‘Eens Naaldwijker, 
altijd Naaldwijker’) Vreugdenhil (D XI, 
g) uitvoerig aan het woord en in beeld 
met op de achtergrond (een deel van?) 
het wagenpark van zijn bedrijf (A. Vreug-
denhil bouwtechniek).”Vanaf zijn 13e een 
werkende man met een eigen bedrijf, 
opgezet samen met zijn zoon. Bouwt 
bedrijfsruimten en zijn bekendste bouw-
werk is misschien wel de overkapping 
van het Wilhelminaplein tijdens de jaar-
lijkse Naaldwijkse feestweek”, aldus San-
dra Vlielander. En een gelukkige man 
omdat hij zijn Caroline heeft mogen vin-
den. 

Dat was het voor deze keer, ware het 
niet dat ons ook nog een knipseltje onder 
ogen kwam waarin een jonge Vreugden-
hil tot deze verrassende uitspraak komt: 
“Je moet wel eten, want anders ga je 
dood”. En dat weet u dan ook weer… 

 Gerealiseerd Begroting 

Ontvangsten 2009 2010 2011 

Donaties 6107 5618 5000 

Rente 1112 290 250 

Winkel 246 47 100 

 7465 5955 5350 

Uitgaven    

Vreugdeschakel 2440 2742 3850 

Kerstkaart / vrijwilligers 1550  750 

Bestuurskosten 86 111 100 

Stamboomonderzoek 2133 2083  

Winkel 135 0 75 

Website 430 580 700 

Algemene kosten 269 167 275 

 7043 5683 5750 

Saldo ontvangsten - uitgaven 422 272 -400 

FinancieelF inancieel   vers lagvers lag   
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De Vreugdeschakel is een uitgave van de 
  FAMILIESTICHTING VREUGDENHIL 

29e jaargang, nummer 71, maart 2011 

 
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 
 
Secretaris 
Leni Haaring-Vreugdenhil 
Van den Rijnstraat 20 
2676 CZ  Maasdijk 
tel: 0174-513447 
 
Naar dit adres kunt u ook kopij zenden. 
 
Penningmeester 
Aat Vreugdenhil 
Molenaarlaan 21 
2678 DG  De Lier 
tel: 0174-516173 
 
Redactie 
Vacant 
Uw kopij kunt u naar de secretaris  
zenden. 

Webmaster 
Martijn Vreugdenhil  
Pinaskade 42 
2725 EP  Zoetermeer 
tel: 079-3317596 
 
Postbank nr.: 53.11.808 
t.n.v.: Familiestichting Vreugdenhil 
 
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 web-
site: 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   Kunstpr i js  voor  Sjoerd Vreugdenhi lKunstpr i js  voor  Sjoerd Vreugdenhi l   

In Vreugdeschakel 68 maakten we mel-
ding van de Ds. Vreugdenhilstraat in 
Nijkerkerveen. Via een oplettend familie-
lid (Gerrit N X ag.3) kregen wij een be-
richt onder ogen uit de Rijnwoude Koe-
rier, hierin wordt melding gemaakt van 
het feit dat in Hazerswoude-Dorp een 
appartemenencomplex voor senioren 
gebouwd gaat worden met de naam 
Vreugdenhil. Oplevering in het tweede 
kwartaal 2011. Het zal gerealiseerd wor-
den op de hoek van de Dorpsstraat en de 
Gemeneweg. Waarom het complex de 
naam Vreugdenhil gaat dragen vermeldt 
het bericht niet, wellicht is er onder de 
lezers van de Vreugdeschakel iemand die 
ons uit de droom kan helpen?! 

Appartementencomplex Vreugdenhi lAppartementencomplex Vreugdenhi l   

Sjoerd Vreugdenhil (zoon van E X a.1)
danste jarenlang bij William Forsythe’s 
Ballett Frankfurt en maakte bij dit gezel-
schap een aantal opmerkelijke choreo-
grafieën. Twee hiervan werden bij Korzo 
producties opnieuw ingestudeerd en in 
het CaDance festival bij zijn terugkomst 
naar Nederland in 2002 gepresenteerd. 
Sjoerds talent om dans, theater en de-
sign te combineren in fascinerende pro-
ducties werd onmiddellijk gezien en het 
werd duidelijk dat Nederland een choreo-
grafisch talent rijker was. Zijn voorstel-
lingen zijn van een intensiteit die onge-
bruikelijk is. Zij zijn ‘adembenemend’ in 
dubbele zin: betoverend in hun estheti-
sche verfijning, claustrofobisch in hun 
psychologische impact. Aldus de lovende 
kritieken in de pers! 

Darlings We should be dead 

In de foyer van de Rabozaal 
(Stadssschouwburg Amsterdam) was 
afgelopen najaar zijn prijswinnende in-
stallatie Darlings We Should Be Dead te 
zien. ‘Kill you darlings’ is een gevleugelde 
uitspraak in elk maakproces. Prachtige 
beelden, bewegingen en muziekcomposi-
ties worden vaak onderweg geschrapt. 
Wat te doen met deze juweeltjes? De 
Nederlandse Dansdagen introduceerde 
Darlings, een jaarlijkse expositie waarin 

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: 
 
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 
 

Het bestelde artikel wordt u toegezonden. Na telefonische afspraak (buiten kantoor-

uren) kunt u uw bestelling ook afhalen bij onze penningmeester Aat Vreugdenhil, 
Molenaarlaan 21 in De Lier. 
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deze gesneuvelde elementen alsnog een 
plaats krijgen.  

Sjoerd Vreugdenhil was de eerste die de 
uitdaging aannam zijn darlings te tonen. 
In de voorstelling ‘We should be dead’ 
werkt Vreugdenhil met fragiele, kerami-
sche kostuums. Niet alle ontwerpen zijn 
in de voorstelling terecht gekomen maar 

wel te zien in de expositie Darling. 

Darling ‘We Should Be Dead’ heeft de 
DSM Xfactor kunstprijs gewonnen.  

Seniorwoningen te Hazerswoude-Dorp 

Sjoerd Vreugdenhil 

Wij feliciteren Sjoerd van harte met de 
prijs en wensen hem uiteraard nog veel 
mooie producties! 

Voor meer informatie zie website: 
www.korzo.nl/nl/producties/we-should-
be-dead 


