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In  memoriam: Maarten Vreugdenhi lIn  memoriam: Maarten Vreugdenhi l   

Maarten Vreugdenhil:  
Een bevlogen mensenmens. 
 
Op zondag 5 juni jl. is op 80-jarige leef-
tijd overleden Maarten Vreugdenhil  
(K XI j). Maarten is de grondlegger ge-
weest van onze familiestichting. Door de 
oprichting ervan in 1983 is Koos Verhulst 
in staat gesteld om de stamboom van de 
familie Vreugdenhil binnen korte tijd in 
kaart te brengen. Hierbij heeft Koos van 
een aantal personen hulp gehad. Naast 
ondergetekende heeft Maarten door alle 
telefoonboeken van Nederland na te plui-
zen vele Vreugdenhillen aangeschreven 
om burgerlijkestandgegevens in te zame-
len. De zo verkregen adressen vormden 
iets later de eerste aanzet tot ons huidi-
ge bestand van circa 1.200 adressen. 
Maarten heeft ook eigenhandig de eerste 
acht exemplaren van ons lijfblad, de 
Vreugdeschakel, getikt. De naam Vreug-
deschakel is voortgekomen uit het brein 

van zijn vrouw Jannie Cats. In maart 
1988, vijf jaar na de oprichtingsvergade-
ring, is Maarten uit het bestuur van de 
familiestichting Vreugdenhil gestapt. 
 
Maarten is als enig kind (ook Koos Ver-
hulst was enig kind) geboren op 7 janua-
ri 1931 te Maasland. Reeds op jonge 
leeftijd heeft hij de aanzet gegeven voor 
de oprichting van korfbalvereniging ODO 
te Maasland. Dit heeft hij voor andere 
plaatsen nog zo’n 15 maal herhaald.  
Na onder andere 18 jaar lang directeur 
te zijn geweest van de Stichting Gezins-
verzorging en Bejaardenhulp is hij op 60-
jarige leeftijd met VUT gegaan. Om-
streeks 1993 heeft hij de Stichting Steun 
Christelijke Sociale Arbeid Tsjechië 
(Nadeje) opgericht. Hier heeft hij 7 jaar 
zijn ziel en zaligheid ingestopt.  
 
Zijn bevlogenheid is iets wat hem ken-
schetst. Hij was altijd druk en hij bleef 
maar praten. Je had soms nauwelijks tijd 
en gelegenheid om wat terug te zeggen. 
Hij schreef graag. Soms deed hij dat met 
harde bewoordingen, maar altijd met 
goede bedoelingen.  
Eind februari belde hij mij nog op omdat 
hij niet wist waar en hoe hij dominee Tim 
Vreugdenhil het snelst kon bereiken. Van 
een computer moest hij niets hebben. Na 
een uurtje googlen en combineren kon ik 
hem de juiste gegevens aanleveren. Hij 
zou dominee Tim bellen en een artikel 
voor de Vreugdeschakel aanleveren. Dat 
is er denk ik niet meer van gekomen.  
Verheugd ben ik dat ik Maarten zo’n 30 
jaar geleden voor het eerst gesproken en 
ontmoet heb. Om daarna in het spoor 
van zijn gedrevenheid voort te zetten 
hetgeen hij gestart is met de familie-
stichting Vreugdenhil. 
 
De Lier, 11 juni 2011, Aat Vreugdenhil 

NB: In vreugdeschakel nr. 40 van juni 1998 is een interview met Maarten Vreugdenhil 
geplaatst. Ook in ons jubileumnummer van november 2007 is Maarten nogmaals ge-
polst over het wel wee van de familiestichting.  

OnderscheidingOnderscheiding   

Uit een persbericht vernamen wij het volgende: 

Aad Vreugdenhil (NX ap): Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Aad Vreugdenhil, tot voor kort opstapper 
en reserveschipper van KNRM redding-
station Hoek van Holland is 29 april be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau.  

Aad Vreugdenhil kreeg deze onderschei-
ding uitgereikt door de Rotterdamse Bur-
germeester Aboutaleb. 

Aad is van 1991 tot 2011 vrijwillig actief 
geweest voor KNRM-reddingstation Hoek 
van Holland.     

Behalve actief redder heeft Aad er veel 
aan gedaan om met de Veiligheidsregio's 
de hulpverlening, met name op het water 
te verbeteren.  
 
Aad is gestopt met actief redden op zee 
maar blijft reddingstation Hoek van Hol-
land van raad en daad voorzien. 
 
 
Het bestuur van de familiestichting felici-
teert Aad van harte met deze onder-
scheiding. 
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  KroniekKroniek   

GEBOREN 
 
26-08-2001 te Ede, Sander Marinus, zoon 
van Hermen Jaap Vreugdenhil (N XI j.4) en 
Petrina Nicoline Elsbeth Klein.  
 
24-02-2003 te Breda, Thomas Johannes, 
zoon van Hermen Jaap Vreugdenhil (N XI 
j.4) en Petrina Nicoline Elsbeth Klein. 

03-07-2003 te Oshawa, ON (Canada), Jen-
nifer Ashley, dochter van Mark Henry 
Vreugdenhil (K XI be.3) en Dorothy Bonnie 
Lai. 

29-12-2005 te Breda, David Jaap, zoon 
van Hermen Jaap Vreugdenhil (N XI j.4) en 
Petrina Nicoline Elsbeth Klein.  

22-03-2006 te Oshawa, ON (Canada), Julia 
Marie, dochter van Mark Henry Vreugdenhil 
(K XI be.3) en Dorothy Bonnie Lai. 

06-11-2007 te Zevenaar, Koen Johannes 
Benjamin, zoon van Peter Johannes Vreug-
denhil (K XI ao.1) en Marleen Josephine de 
Wit.  

05-03-2010 te Oshawa, ON (Canada), Vic-
toria Grace, dochter van Mark Henry 
Vreugdenhil (K XI be.3) en Dorothy Bonnie 
Lai. 

27-07-2010 te Gorinchem, Maarten Theo-
door, zoon van Hermen Jaap Vreugdenhil 
(N XI j.4) en Petrina Nicoline Elsbeth Klein. 

29-05-2011 te Breda, David Joanne, doch-
ter van Johannes Martijn (Hans) Vreugden-
hil (B X c.2) en Aafje Hendrina (Averina) 
de Ruiter. 

GETROUWD/PARTNERSCHAP 

23-10-1990 te Brielle, Jan Arie Vreugdenhil 
(M VIII c.4) met Herma Titia Allegonda 
Berendsen, geboren 1 september 1929 te 
Utrecht. 

17-11-1993 te Lynchburg, VA, (USA), Da-
vid John Vreugdenhil (K XI bg.2) met Mary 
Beth Ditzler, geboren 13 september 1975 
te Cedar Falls, Iowa (USA). 

08-07-1999 te Wageningen, Hermen Jaap 
Vreugdenhil (N XI j.4) met Petrina Nicoline 
Elsbeth Klein, geboren 7 augustus 1977 te 
Zaltbommel, dochter van Marinus Klein en 
Maria Tamerius.  

06-06-2001 Mariska Vreugdenhil (C XI t.1) 
met Marcel Westdijk, geboren 2 oktober 
1976 te Naaldwijk, zoon van Alex Westdijk 
en Ank Arkesteijn.  

28-07-2001 te Toronto, ON, (Canada), 
Mark Henry Vreugdenhil (K XI be.3) met 
Dorothy Bonnie Lai, geboren 27 augustus 
1973 te Oshawa, ON (Canada), dochter 
van Robert Lai en Maria Cheung. 

 
 
 

 
 
15-10-2008 te Rheden, Peter Johannes 
Vreugdenhil (K XI ao.1) met Marleen Jo-
sephine de Wit, geboren 15 juni 1982 te 
Arnhem. 
  
22-06-2009 te  Rozenburg (ZH), Frans 
Dirk Jochem Vreugdenhil (C XI t) met 
Maartje Pietje de Bruin, geboren 22 januari 
1944 te Pernis, dochter van Johannis de 
Bruin en Elisabeth Lodder. 
  
16-02-2011 te Utrecht, Gerhard Vreugden-
hil (K XII k.3) met Jacoba Elizabeth 
(Judith) Vreugdenhil, geboren 2 februari 
1991 te De Lier, dochter van Arie Vreug-
denhil (K XI aa.3 ) en Klazina Noordam.  
 

OVERLEDEN 
 
11-01-2003 te Brielle, Herma Titia Allegon-
da Vreugdenhil- Berendsen (M VIII c.4). 

07-03-2009 te Rheden, Peter Johannes 
Vreugdenhil (K XI ao.1).  

12-06-2010 Neeltje de Roos-Vreugdenhil 
(N IX a.8).   

16-12-2010 te Honselersdijk, Simona Jo-
hanna Vreugdenhil – Kramer (D XI x).  

28-12-2010 te Maassluis, Jacob van Strijen 
(K X ab.2).   

29-12-2010 te ’s-Gravenzande, Pleuntje 
Vreugdenhil–van Geest (C X v). 

22-03-2011 te Maasland, Willem Vreug-
denhil (K XI g). 

12-04-2011 te Rotterdam, Johanna Maria 
Vreugdenhil (N X p). 

03-06-2011 te Amsterdam, Hugo Vreug-
denhil (D X v). 

05-06-2011 te Dieren, Maarten Vreugden-
hil (K XI j). 

10-06-2011 te Gorinchem, Mirjam Petro-
nella Vreugdenhil (B X a.5). 

12-06-2011 te Krimpen aan den IJssel, 
Frans Vreugdenhil (D XI v). 
 
 
Op 12 mei 2011 is Eefje geboren, 
graag komen wij in contact met haar 
ouders Esther Vreugdenhil en Bas van 
der Windt. Wie weet waar ik ze kan 
bereiken ?  
 
  
Dank aan allen die hiervoor berichten in-
stuurden. Doet u het ook ?  
 
Aat 
 

 

 
De gegevens hebben ditmaal betrekking op mutaties in de burgerlijke stand die ons 
tussen 1 januari en 30 juni 2011 bekend zijn geworden. 

Begin vorig jaar heeft Ria het besluit 
genomen om te stoppen met haar 
werkzaamheden voor onze Vreugde-
schakel. Tevens heeft ze ook besloten 
om te stoppen met haar bestuurswerk-
zaamheden. Als Ria iets doet dan doet 
ze het goed. Dat was ook van toepas-
sing op haar redactiewerk. Het bestuur 
wil haar dan ook op deze manier harte-
lijk bedanken voor haar tijd en energie 
die zij voor de familiestichting altijd 
weer heeft vrij kunnen maken.  

Het was moeilijk om in de voetsporen 
te lopen van haar voorganger, Jaap 
Vreugdenhil. Jaap was een professional 
in de wereld van de vakbladen en had 
zo zijn opvattingen over de positie van 
de redactie binnen het bestuur. Ria had 
op dat terrein geen enkele ervaring. 
Maar ik denk niet dat de lezers dat 
hebben gemerkt. Zij was een waardige 
opvolger, met veel enthousiasme en 
inzet heeft zij ervoor gezorgd dat het 
blad geruisloos bij u op de mat bleef 
vallen. Het bestuur had net na de over-
gang van Jaap naar Ria een computer 
opmaaksysteem aangeschaft. Ria heeft 
dit zich helemaal eigen gemaakt en kon 
er dan ook moeiteloos mee werken. 
Daar is uiteraard veel tijd in gaan zit-
ten. Zij heeft het op haar eigen wijze 
gedaan en daarmee de kwaliteit van 
het blad op een hoger niveau gebracht. 

Het opgroeiende gezin eist nu veel tijd 
van Ria en haar man. De combinatie 
met het bestuurswerk eiste een te ho-
ge tol. Dat moeten wij respecteren 
maar wij zullen haar missen. Vooral 
ook het geduld dat zij opbracht in ver-
band met de inlevertijden van de ko-
pij… 

Ria, wij wensen je een goede toekomst 
toe. 

Overigens 

De vacature voor een nieuwe redacteur 
is nog steeds vacant. Als u denkt dat is 
iets voor mij, neem dan contact op met 
het bestuur. Het geeft een meerwaarde 
aan je familietak als je een redacteur 
binnen de eigen gelederen hebt. Auto-
matisch gaan de broers of zusters, oom 
of tantes en ouders iets schrijven dat 
weer wetenswaardig is. Het Familiear-

chief toont uiteindelijk de unieke eigen-
schappen van elk individu weer aan. 

Stap over de drempel en sluit je aan bij 
het bestuur en wordt redacteur of re-
dactrice. Het kost wat tijd maar het 
geeft zeker ook voldoening. Als je twij-
felt: maak de stap. 

We zien je met plezier tegemoet. 

Dirk Vreugdenhil                          

Voorzitter Familiestichting 

Afscheid redact ie                           Afscheid redact ie                             
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Mijn werk,  mijn pass ieMijn werk,  mijn pass ie   

Inleiding 
De redactie heeft mij gevraagd om een 
toelichting te geven op wat voor werk ik 
doe. Ik heb n.l. een praktijk genaamd 
“Optima Familia”. Dit houdt in dat ik 
mensen behandel en begeleid in hun 
ontwikkeling, zodat lichaam en geest in 
een optimale conditie gaan verkeren. 
Hier speelt leeftijd geen rol. 
 
B.S.M.-de Jong® 
Ik ben begonnen als B.S.M.-de Jong® 
therapeut. B.S.M. staat voor Brain Sti-
mulating Method, dus hersen stimule-
ringsmethode. Met deze therapie help ik 
vooral kinderen met dyslexie, ADHD, 
PDD-NOS, concentratieproblemen. Kort-
om alles wat onder leer- en/of gedrags-
problemen valt komt hiervoor in aanmer-
king. Ik ben op zoek naar de lichamelijke 
oorzaken van het probleem.  
 
In de praktijk merk ik dat de kinderen 
met deze problemen vaak naar een psy-
choloog gestuurd worden. Het gevolg is 
dan dat zij medicijnen (zoals Ritalin) 
voorgeschreven krijgen. Deze medicijnen 
zijn geen geneesmiddel, maar onder-
drukken (in het gunstigste geval) het 
probleem. Het nadeel van deze middelen 
is dat ze veel bijwerkingen hebben. 
Ouders zijn vaak al naar heel wat instan-
ties geweest, die allemaal naarstig op 
zoek waren onder welk noemer (bv. 
ADHD, ADD, PDD-NOS) dit probleem kon 
vallen en welke naam zij aan dit pro-
bleem konden geven.  
 
Op zich zegt de naam mij niet zoveel, 
wel ben ik geïnteresseerd in de oorzaak 
van het probleem. Als je de oorzaak 
weet, kan je in de meeste gevallen het 
probleem oplossen. Zo zie ik bv. veel 
kinderen met een dyslexieprobleem. Dit 

houdt in, dat de kinderen niet vlot kun-
nen lezen en veel fouten maken in de 
taal. Voor het verkrijgen van een  dys-
lexieverklaring, moet je een aantal 
maanden achterstand in lezen en/of taal 
hebben opgelopen. Deze verklaring mag 
alleen door een psycholoog, kinderarts of 
een orthopedagoog gegeven worden. 

Om achter de oorzaak van het probleem 
te komen, nodig ik de ouders en het kind 
uit voor een onderzoek van 2½ tot 3 uur. 
De zwangerschap, de  geboorte, de ont-
wikkeling van het kind en eventuele erfe-
lijke factoren zijn belangrijke onderwer-
pen waar uitgebreid aandacht aan wordt 
besteed en veel vragen over gesteld wor-
den.   
Naar aanleiding van alle antwoorden 
begint zich een beeld te vormen wat de 
oorzaak van het probleem bij het kind is. 
Als het kind bv. klem heeft gezeten tij-
dens de geboorte of dat het met één 
perswee geboren is, geeft  mij al veel 
informatie over de 10e hersenzenuw. 
Vervolgens ga ik met een specifiek appa-
raat (de bioptor) de ogen testen. Ik kijk 
niet zo zeer of het kind scherp kan kij-
ken, maar hoe verwerken de hersenen 
de beelden die binnenkomen?            
De hersenen ervaren bij sommige kinde-
ren een stilstaand beeld als een bewe-

gend beeld.  
Als je dit bedenkt, dan kan je ook begrij-
pen hoe moeilijk het is om te leren lezen. 
Dat is hetzelfde als je een boek leest en 
dat wordt steeds met rukjes heen en 
weer bewogen.  
Zo was er eens een kind dat na een be-
handeling verbaasd uitriep: “Kijk mam-
ma, de lantaarnpalen staan stil!” Dit be-
wegende beeld kan komen doordat de 
zenuw gehinderd wordt in het doorgeven 
van de signalen en zodoende dan weer 
wel en dan weer niet het signaal door-
geeft. 
 
Een ander probleem dat veel voorkomt, 
is dat men te langzaam verwerkt van wat 
men ziet en/of hoort. Deze mensen strui-
kelen veel en/of zeggen vaak “hè” of 
“wat zeg je”, maar ze zijn niet doof. Hier 
is vaak een disbalans in de hersenstof-
wisseling, de cellen vuren te weinig 
krachtig een bepaalde hersenboodschap-
perstof uit. 
Als het gehoorde te langzaam verwerkt 
wordt, is de juf al halverwege het verhaal 
en het kind is nog bezig met de eerste 
zin te verwerken. Deze kinderen begrij-
pen de opdrachten niet die zij moeten 
doen en de uitleg gaat volkomen langs 
hun heen. Gevolg kan dan zijn dat ze 
naar het speciaal onderwijs moeten, ter-
wijl als de oorzaak behandeld wordt, dat 
meestal niet nodig is. De B.S.M.-de 
Jong® heeft daarvoor specifieke oefenin-
gen ontwikkeld die de kinderen thuis elke 
dag moeten doen. 
 
Dorn methode 
Met bovenstaande methode kan ik veel 
kinderen helpen. Een scheefstaande wer-
vel kan echter ook een oorzaak van het 
probleem zijn. Tussen de wervels treden 
zenuwen en bloedvaten uit. Als nu een 
wervel, ook al is het maar een beetje, 

scheef staat kan dit de uittredende ze-
nuw of bloedvat hinderen in zijn functie, 
waardoor signalen niet goed doorgege-
ven kunnen worden. 
Omdat ik steeds op zoek was naar een 
zachte manier van behandelen, kwam ik 
op de Dorn methode. Dit is een heel 

mensvriendelijke manier van wervels 
rechtzetten, zodat de blokkade opgehe-
ven wordt. Het gaat zonder pijn of ge-
kraak. Vaak krijg ik de reactie: “Is het nu 
al gebeurd?” 
 
Cranio Sacraal Therapie 
Toch bleef ik nog aanlopen tegen blokka-
des waar ik geen invloed op had, zoals 
blokkades in het bindweefsel. De Cranio 
Sacraal opleiding was toen een logische 
oplossing.  
Met deze therapie werk je voornamelijk 
met het bindweefsel. Om onze hersenen 
en ruggenmerg loopt, tussen twee vlie-
zen, het hersen-/ruggenmergvocht. Dit 
circuleert in een eigen ritme. Via het 
bindweefsel, dat overal in ons lichaam 
aanwezig is, heb ik geleerd dit ritme en 
de blokkades te voelen en met bepaalde 
technieken de blokkades op te heffen. 
Blokkades in het bindweefsel kunnen 
ontstaan door een valpartij, flink stoten, 

maar ook door stress. Veelal onverwerk-
te emoties worden opgeslagen in het 
bindweefsel.  
Het leuke is dat veel ouders in eerste 
instantie voor hun kind komen. Nadat zij 
gezien hebben wat voor een mooie me-
thode dit is, besluiten zij om zelf ook in 
behandeling te komen. Deze methode 
heeft onder meer een positieve invloed 
op hoofdpijn, rugpijn, orgaanaandoenin-
gen, stress en stressgerelateerde klach-
ten. 
 
Orthomoleculaire Therapie 
Net zoals ik hierboven al schrijf, ben ik 
geïnteresseerd in de oorzaak van het 
probleem. Dat probleem kan ook aan de 
voeding liggen. Orthomoleculair wil zeg-
gen dat je vooral kijkt naar de vitamines 
en mineralen of die voldoende in- en 
opgenomen worden. Het kan zijn dat 
iemand niet gezond eet, maar  ook dat 
het niet goed opgenomen kan worden 
door het lichaam.  
Het is bekend dat bloedarmoede kan 
ontstaan door ijzergebrek. Het gevolg is 
dan: ijzertabletten slikken. Als er onvol-
doende vitamine C in het lichaam aanwe-
zig is, neemt het lichaam het ijzer niet 
op. Het is dan voldoende om vitamine C 
extra te nemen om de bloedarmoede op 
te heffen. 
Zo was er ook een jongetje dat zich to-
taal niet kon concentreren. Op zich was 
hij intelligent, maar zijn gedachten scho-
ten alle kanten op. In eerste instantie 
zeiden de ouders dat hij niet veel snoep 
kreeg. Maar na wat doorvragen bleek dat 
hij overal suiker in en op deed. Ik vroeg 
of hij mee wilde doen aan een experi-
ment. Dat vond hij wel interessant. Ik zei 
hem dan veertien dagen geen suiker te 
gebruiken. Dat deed hij, waardoor de 
concentratie duidelijk verbeterde. 
 

Met de kennis en de kunde van de vier 
bovenstaande methoden kan ik het pro-
bleem van verschillende kanten benade-
ren. 
 
(vervolg op pagina 4) 
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Vervolg  van pag.3Vervolg  van pag.3   

Inge ‘aan het werk’ 

Vreugdenhilstraat 
In Vreugdeschakel nr. 68 werd melding 
gemaakt van de Vreugdenhilstraat in 
Holkerveen/Nijkerkerveen.  
Van Philip Vreugdenhil (B XI a) kregen 
we een foto uit de betreffende straat. De 
straat is vernoemd naar Maarten Vreug-
denhil (K X f), eerste gereformeerd pre-
dikant  in deze plaats van 1969-1974. 
Al in een eerdere Vreugdeschakel kwam  
de Vreugdenhillaan in Utrecht ter sprake, 
dit betreft een vernoeming naar de vader 
van Philip: Daniel (B X a). 

Peter Vreugdenhil 
In Vreugdeschakel 71 schreven we over  
een hackerwedstrijd welke gewonnen 
was door Peter Vreugdenhil.  
Inmiddels is duidelijk wie deze Peter is. 
Zijn opa berichtte ons hierover. Het be-
treft Peter Vreugdenhil (K XII ad.2). Ook 
zijn oom Aat (K XII af) woonachtig in 
Canada mailde ons en schreef dat  Peter 
zijn neef is en momenteel in Texas 
(Austin) woont.  Dank voor de reacties 
en deze Peter zal waarschijnlijk nog wel 
eens opduiken op  het  internet! 
 
Wooncomplex Vreugdenhil 
In Hazerswoude verrijst appartementen-
complex Vreugdenhil. In de vorige 
Vreugdeschakel vroegen wij ons af hoe 
dit complex aan zijn naam gekomen is. 
Ook dit raadsel is opgelost. Mevr. Vreug-
denhil-Raaphorst (N X ag), zelf afkomstig 
uit Hazerswoude schrijft: “Op de plek 
waar dit complex gebouwd wordt, woon-
de vroeger de enige familie Vreugdenhil 
die het dorp rijk was. De vader van dit 
gezin was melkboer en het gezin telde 
vier zonen en één dochter, maar dat  
meisje is maar een half jaar oud gewor-
den. De familie is in het Vreugdenhillen-
boek te vinden: Anton Vreugdenhil 
(K X t). Dat de vrouw van de melkboer 
ook nog van de Vreugdenhillen afstamde 
wist ik niet, maar ik lees hier: ’Haar 

moeder was Cornelia Vreugdenhil’”. 
 
Ook de heer A. Vreugdenhil liet ons de 
herkomst van de naam weten met de 
mededeling dat informatie hierover te 
vinden is op de site van Wooncomplex  
Hazerswoude. 

Var iaVar ia   

Storing 
In de afgelopen maanden is er een sto-
ring geweest op de website: het contact-
formulier werkte niet, maar dat is inmid-
dels opgelost. 
 
Ook het zoeken in de stamboom kon 
niet: het zoekscherm werd niet getoond, 
ook deze storing is weer verholpen. 
 
Wij adviseren u om bij niet-functioneren 
in de toekomst uw vraag of opmerking te 
sturen naar het e-mailadres:  
info@vreugdenhil-online.com 
 
Filmpjes 
Als u over filmpjes betreffende Vreug-
denhillen beschikt, kunnen die op de 
website gezet worden.  
Opsturen naar het e-mailadres:  
info@vreugdenhil-online.com 
 
 

WebsiteWebsite   

Gouden huwelijk 
Wij kregen bericht van Bas en Ger 
Vreugdenhil in Klundert: zij waren op 
18 mei 2011 vijftig jaar getrouwd en dat 
feit vierden zij o.a. met een receptie op 
zaterdag 21 mei. 
Wij feliciteren Bas en Ger van harte met 
dit gouden jubileum en wensen hen nog 
veel gelukkige jaren samen met kinderen 
en verdere familie. 
 
Bijzonder bericht 
Via een opmerkzaam familielid kregen 
wij een berichtje uit het AD onder ogen: 
wij willen u dit niet onthouden. 
Hierin wordt melding gemaakt van het 
feit dat Joop Vreugdenhil-van Hemert 
(NX aj) uit Maasland de haar toegedach-
te onderscheiding weigerde. Zij was ja-
renlang actief voor het Rode Kruis, maar 
vind dit in het geheel niet bijzonder en 
zegt: “Bewaar de lintjes voor mensen die 
echt iets bijzonders hebben gedaan. Ik 

krijg de waardering al van de mensen 
voor wie ik het doe.” 
Dat vinden wij van de redactie dan weer 
bijzonder! 
 
Jaarlijkse donatie 
Bij Vreugdeschakel nr. 71 (april 2011) 
trof u de jaarlijkse acceptgiro aan. 
Eenmaal per jaar vragen wij u een vrij-
willige donatie te doen voor het werk van 
de familiestichting Vreugdenhil. 
Velen van u hebben al een bedrag 
(minimaal € 15,00) overgemaakt: harte-
lijk dank daarvoor. Mocht het u ontgaan 
zijn, het kan alsnog! 
 
In de vorige Vreugdeschakel staat ook 
het financieel verslag, daarin kon u lezen 
wat er gebeurt met de donaties. Het uit-
brengen van de Vreugdeschakel en 
stamboomonderzoek van de uitgebreide 
Vreugdenhilfamilie in binnen– en buiten-
land  zijn twee belangrijke uitgavenpos-
ten. 
 

Zo kwam een meisje bij mij dat in groep 
4 zat. Het lezen wilde niet vlotten en 
haar dictee zat vol fouten. Het kind was 
heel erg gemotiveerd en deed ontzettend 
haar best.  
Tijdens het onderzoek heb ik bij haar een 
audiogram (gehoortest) afgenomen. Het 
bleek dat zij de hoge tonen veel te goed 
hoorde en de lage tonen op de rand van 
lichte slechthorendheid zat. Dit gaf voor 
haar problemen in het verstaan.  
Door een slechte pancreaswerking had 
zij wat moeite om de snelheid van het 
leren bij te houden. De pancreas is nauw 
betrokken bij de suikerhuishouding in het 
bloed. Door een lage bloedsuiker wordt 
de reactie van het leren trager.  
Via de Cranio Sacraal Therapie kon ik 
haar pancreas behandelen, via de ortho-
moleculaire kant kon ik haar gerichte 
voedingsadviezen geven en via de 
B.S.M.-de Jong® kreeg zij lichamelijke 
oefeningen om daardoor de balans in het 

gehoor te herstellen en een krachtige 
output van bepaalde hersenboodschap-
perstoffen te krijgen.  
Zij is hier mee aan de slag gegaan.  
Toen zij bij mij kwam was tegen de ou-
ders gezegd dat zij hun kind moesten 
laten testen en dat het dan waarschijnlijk 
naar het speciaal onderwijs zou moeten. 
Als ouders dit niet wilden zou het toch 
minimaal moeten blijven zitten.  
We zijn nu een aantal maanden verder 
en het gevolg van de behandeling is, dat 
haar gehoor beter in balans is, zij nu 
voldoende scoort voor dictee, met lezen 
twee niveaus omhoog is gegaan en zij 
over is naar groep 5.  
Dit is natuurlijk een prachtig resultaat, 
dat mij motiveert om dit werk te blijven 
doen. 
 
Dit is een impressie van mijn werk. Bent 
u geïnteresseerd of wilt u hier meer over 
weten dan kunt u ook mijn website bekij-
ken . 
www.bsmdejongmethode.nl  
 
Inge Vreugdenhil, N X al  

mailto:info@vreugdenhil-online.com
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Elk jaar krijgen we vanuit de U.S.A. een 
nieuwjaarsgroet van Ralph en Velera 
Vreugdenhil (K IX j.6).  
Het bestuur van de familiestichting 
Vreugdenhil stelt dat altijd zeer op prijs 
en dit keer drukken wij deze brief in zijn 
geheel af (wellicht een beetje laat) met 
foto van Ralph en Velera.  
 
Christmas 2010 
How time flies when you are having fun!  
Another year has rolled around and it’s 
time to share the main events with those 
who are important to us.  We so enjoy 
hearing from you and want to maintain 
the contact. 
In looking over the calendar, we were 
surprised to see how many we knew that 
have gone on to Glory this year.   
Among them was our Uncle Lester Ben-
nett.  We were privileged to fly to Phoe-
nix for his memorial service on Feb. 
27th.  It was good to see friends and 

relatives again and pay tribute to a won-
derful man. 
After spending a great deal of time with 
Cousin Jimmy last year, with his recov-
ery from colon cancer, we rejoiced with 
him when he was able to move back to 
his own apartment, the end of February.  
He is doing well, with the help of a care-
giver, and enjoying life again, cancer 
free. 
In April, Ralph was asked to preach one 
Sunday at Foundation House of Faith, an 
in-house church at a retirement center in 
Federal Way.   
The first Sunday in May they asked him 
to come back and they voted him in as 
their pastor.  It is a lovely congregation 
of 50-60 people and we have learned to 
love them.  It is a real joy to minister to 
them each Sunday.  We continue to en-
joy working as assistant managers of the 
mobile home park where we live.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In addition, Ralph has started a handy-
man business here in the park, with the 
Help of our three grandsons and their 
dads when needed. 
It seems that grandkids grow up so 
much faster than our own kids.   
In June, Tim & Shelly’s son, Hayden, 
graduated from High School.  It was 
quite a celebration.  He is attending the 
local Jr. College this year and then will 
transfer to a university, to complete his 
degree.  Cameron is a junior and Carissa 
is in Jr. High.   
We enjoy attending their concerts and 
events, whenever possible. 
John & Lorri’s daughter, Lauren Marie 
was married to Cameron Gamble this 
year, and on October 19th, presented us 
with our first great-grandchild.  Leira 
Mae is a beautiful baby and is greatly 
loved.   
John Jr. is a senior this year and contin-
ues his interest in computers and things 

electronic. 
We had a happy Thanksgiving with Tim 
and his family along with Jimmy coming 
to our house for the traditional turkey 
dinner.  Velera put the turkey in the oven 
early that morning but by 8:30 or so, the 
temperature was only 225.  She had 
baked rolls the night before, but Thurs-
day morning that was all the heat we 
could get out of it.  So a quick call to Tim 
to see if their oven had room for a turkey 
beside the casserole they were baking.   
Sure enough it just fit, so we were back 
on schedule for a 1:00 dinner (at 2:00).   
John and his family had gone to Bend, 
Oregon to be with the Morrell family, for 
Thanksgiving festivities. 
That catches you up on our shenanigans.   
We trust that you all have a Merry 
Christmas and a Happy New Year.   
May all of God’s blessings rain down on 
you in a torrential downpour.  
Love,  
 
Ralph and Velera   
      
 
 

Via het internet kregen we het volgende 
bericht onder ogen: 
 
Willemstad (Curaçao) 
Vreugdenhil Supermarket  
 
Vreugdenhil Supermarket bestond maan-
dag 10 januari 80 jaar.  
 
Kapitein Frans Vreugdenhil (D X w) 
opende op 10 januari 1931 zijn eerste 
winkel op de De Ruyterkade in Punda 
(zie foto hierboven). Het eerste Vreug-
denhil levensmiddelenbedrijf begon klein   
en groeide in 1957 uit tot een complete 
zelfbedieningssupermarkt. De huidige su-
permarkt in Dominguito werd in 1992 in 
gebruik genomen.  
Anno 2011 is Vreugdenhil een begrip op 
het eiland. Samen met zijn klanten viert 
de supermarkt dit hele jaar feest.  
Op de verjaardag zelf kreeg elke klant 
taart en frisdrank bij het betreden van de 

winkel.  
En voor elke bestede 25 gulden krijgt de 
klant een lot om mee te doen aan de 
eerste trekking die op 31 maart plaats-
vond, met een cashprijs van 5.000 gul-
den.  
Daarnaast kan men ook een grootbeeld 
LED-tv winnen of een iPad.  
Voor de rest van het jaar heeft Vreug-
denhil Supermarket nog veel verrassin-
gen in petto. 
 
Supermarkt Vreugdenhil heeft als extra 
een gratis pendelbusservice van en naar 
alle resorts op Jan Thiel en Seaquarium, 
alsook de marinas. 

De pendelbus van Supermarket 
Vreugdenhil 

 
De redactie van de Vreugdeschakel felici-
teert Vreugdenhil Supermarket van harte 
met dit jubileum en wenst haar een fees-
telijk jaar en een succesvolle toekomst! 

  Wi l lemstadWi l lemstad   
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Het is hartje zomer. Hollandse zomer wel 
te verstaan, met wolkenvelden, buien, 
wat zon en een matige tot krachtige wes-
tenwind. Tal van landgenoten zijn op 
vakantie gegaan in binnen- of buiten-
land. De thuisblijvers volgen – om maar 
iets actueels te noemen- de verrichtingen 
van de Nederlandse wielrenners en hun 
buitenlandse concurrenten in de Tour de 
France. Zeker is dat vele naamgenoten 
eveneens hun domicilies tijdelijk verlaten 
hebben en dat anderen in afwachting van 
een later geplande vakantie of om wat 
voor reden dan ook er niet een paar 
weekjes van tussenuit zullen of kunnen 
trekken.  
 
* En omdat we het nu toch over zeker-
heid hebben, vallen we maar ineens met 
deur bij u in huis met de constatering dat 
mevrouw Anna van Dorp- Vreugdenhil
(C IX d.3) de oudste inwoonster van het 
Westland is en hoogstwaarschijnlijk ook 

de oudste in leven zijnde naamgenote. In 
het verleden hebben wij in de Vreugde-
schakel – de edities 49 en 56 van res-
pectievelijk juni 2001 en maart 2004- 
aandacht voor deze bejaarde dame ge-
vraagd. Ook voor het boek Mijn oma en 
ik dat haar kleindochter Anja Romein 
schreef.  In de dagen vlak voor en na de 
jaarwisseling werd er in de Westlandse 
persorganen in woord en beeld publiciteit 
aan haar gedenkwaardige status gege-
ven. Maar ook Westlands burgervader 
Van der Tak kwam haar persoonlijk op 
haar 104e verjaardag op 28 december jl. 
feliciteren, Er werd op die dag in `t Cen-
trum in De Lier – aldus het Algemeen 
Dagblad- uitbundig feest gevierd. Me-
vrouw Van Dorp is inmiddels al een heel 
stuk op weg naar de 105. Wij wensen 
haar van harte alle goeds toe.  
 
* Het blijft deze keer niet bij één hele 
bijzondere vermelding. Wat goed is kan 
altijd beter. Je mag er vanuit gaan dat ze 
dat van vader op zoon bij Bakkerij 
Vreugdenhil in Maasdijk (J XII.a) niet 
alleen altijd al gedacht maar ook getoond 
hebben. Men bakte er zelfs in de over-
treffende trap van beter en won door de 
jaren heen prijs na prijs en ster na ster 
Op afstand hebben we het in de Vreug-
deschakel allemaal gevolgd. Maar best 
bleek nog niet goed genoeg en het culmi-
neerde uiteindelijk in het superlatief al-
lerbest. Bakkerij Vreugdenhil werd uitge-
roepen tot de beste bakker van Neder-
land en de enige bakker in ons land met 
drie sterren. Uitzonderlijk! Uit perspubli-
caties valt af te leiden dat het team van 
Bakkerij Vreugdenhil op 14 mei jl. in 
Eindhoven flink gespannen was. Er waren 
die avond 48 sterren te vergeven. In 
totaal 25 bakkers kregen er 1 en tien 
ontvingen er 2. En dus zaten er nog 3 
sterren in de pot  De spanning steeg ten 

top. De ontlading was overweldigend 
toen de naam van de Maasdijke bakkerij 
op het scherm te voorschijn kwam. Dus 
ook daar een uitbundig feest. Namens de 
gemeente kwam een wethouder met 
bloemen en een wandbord en waarde-
rende woorden voor de makers en voor 

wat zij maakten en hopelijk nog heel 
lang zullen maken... Ook des bakkers 
klanten werden in de vreugde betrokken: 
acties werden op touw gezet, eerst  tij-
dens de Nacht van Bakkerij Vreugdenhil 
toen zo`n 500 personen met eigen ogen 
konden kijken hoe er gebakken werd, 
vervolgens een gratis ontbijt voor 200 
mensen die  het luttele bedrag van 5 
euro hadden besteed  en ten slotte een 
ontvangst in een feesttent voor de deur 
met champagne en surprises waar naar 
schatting 900 bezoekers op afkwamen. 
Ongelooflijk toch. (Wie denkt dat wij 
overdrijven moet de site van de bakkerij 
maar eens bezoeken).  
Eerder dit jaar had zoon Gerard (J XII 
a,3) ook al een prijs gewonnen: hij werd 
winnaar van de Coupe de la Boulangerie.  
Het pad van al die Vreugdenhillen daar in 
Maasdijk lijkt over rozen te gaan. Of  
moeten we zeggen over koren(bloe-
men)? Hoe het zij, heel knap, we zijn 

allemaal trots op jullie.  
 
*Je kunt tegenwoordig- zo ontleenden 
wij aan het internet- na afloop van een 
trouwplechtigheid ten stadhuize of in de 
kerk een feestje (laten) organiseren in 
een standtent in Kijkduin waar ze over 
flink wat ruimte en terrassen beschikken. 
Beachclub Friends heet die tent en de 
bedrijfsleider/manager is André Vreug-
denhil(K XII l,3), jawel, de vroegere 
schaatscrack die een nieuwe uitdaging is 
aangegaan Maar je hoeft natuurlijk niet 
als een haas een huwelijksverbintenis 
aan te gaan om binnen te komen. 
Want:`Bent u op zoek naar een goede 
locatie voor uw bedrijfsfeest, staak dan 
uw zoektocht en neem contact op met 
André  Vreugdenhil,’ luidt de uitnodiging 
van Beachclub Friends op de site.  Onder 
het genot van een borrel is André 
hoogstwaarschijnlijk best te porren voor 
een praatje over zijn geweldige presta-
ties op het ijs. Wat wil een fan nog 
meer? 
 
* Van de sportheld van nog niet zo lang 
geleden naar een sporttalent van 16 
jaar: de keepster van Oranje onder 17, 
Jennifer Vreugdenhil, onlangs door 
ADO Den Haag Vrouwen overgenomen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

P e r  s  o  n  a  l  i  aP e  r  s  o  n  a  l  i  a   

van SC `t Zand uit Tilburg.  
Na de zomervakantie gaat ze de oplei-
ding Sport en Bewegen in Delft volgen en 
bij oma en opa in Rotterdam wonen om-
dat dit dichterbij (ADO) Den Haag en 
Delft is dan Oosterhout waar haar ouders 
wonen. Ze speelt al drie jaar bij Oranje 
onder 17 en keepte een (interland)
wedstrijd tegen  Spanje, die met 1-0 
verloren ging. Recent  stelde de aanvoer-
ster van het Nederlands vrouwenelftal 
dat het lijkt alsof het momenteel slecht 
gaat met het vrouwenvoetbal in ons 
land.`Het is de snelst groeiende team-
sport in Nederland en in totaal spelen er 
nu 120.000 meisjes onder de vlag van de 
KNVB. Ook het niveau wordt steeds be-
ter. En in 2013 doet Nederland zeker 
mee met de WK’, voegde ze er met over-
tuiging aan toe. Als deze uitspraak in het 
Algemeen Dagblad terecht is, ziet de 
toekomst van Jennifer er wat haar sport 
betreft al met al vrij zonnig uit.  

 
* Veel bekijks- naar verwachting vooraf 
miljoenen- viel Lars Vreugdenhil(E X 
g, 4) uit Abcoude een maand of wat ge-
leden ten deel. Hij was de hoofdpersoon 
in de Nederlandse versie van het reality-
programma The Bachelor, gepresenteerd 
in afleveringen op RTL 4 door Robert ten 
Brink  De opnamen werden gemaakt op 
Curaçao en in Dubai. Als wij het allemaal 
goed begrepen hebben- we hebben het 
niet gezien- moest hij uit 25 vrouwen 
iemand kiezen met wie hij een relatie 
wilde aangaan  Uiteindelijk lukte dat bij-
na. Lars was vrijgezel en bleef vrijgezel. 
Of hij dat nog steeds is? Misschien levert 
een bezoek aan www.datzitwelgoed.nl 
informatie daarover op. Via Google.nl. , 
Twitter of Facebook waarschijnlijk ook. 
 
* Dat was het voor deze keer. Er viel nog 
veel meer over andere naamgenoten te 
melden, maar we moesten een keus ma-
ken. Dat moet u er niet van weerhouden 
de redactie te tippen als u weet dat er 
weer een Vreugdenhil in de publiciteit 
komt of kwam zoals b.v. Annerie 
Vreugdenhil (O XI t,1), die tot direc-
teur commercial banking promoveerde, 
de hoogste vrouw bij de ING-bank.  
Geweldig toch? 

 
 
 

 
 

Het (bijna) gehele team van bakkerij Vreugdenhil bij de uitreiking 
van  de  ‘Bakker met Ster’ in  Eindhoven 
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In Vreugdeschakel nr. 71  vertelde Mari-
on Vreugdenhil (N X as) over haar erva-
ringen in Oeganda.   
Nu het laatste deel. 
 
Onze werkzaamheden 
Wat hebben wij precies gedaan in deze 
vijf weken? Van alles eigenlijk. 
Allereerst hebben we meegeholpen met 
het opstellen en het schrijven van het 
jaarplan 2010 voor de organisatie. Vele 
vergaderingen woonden we bij. De voer-
taal was Oegandees, maar voor ons 
Mzungu’s (blanken) werd alles prima 
samengevat in het Engels. Doelstellingen 
werden geformuleerd en acties hoe deze 
te bereiken.  
Eén van de doelstellingen was om in elk 
dorp een aantal kippenhokken te bou-
wen. Besproken en afgestemd werd wie 
in aanmerking zou komen voor een kip-
penhok, trainingen zouden krijgen en 
hoeveel middelen nodig zouden zijn 

(zoals materialen voor de hokken, en de 
kippen en hanen zelf).  
Degene die een kippenhok krijgt aange-
wezen, leent voor de benodigde midde-
len een bepaald bedrag bij LWERUDESO. 
Bij een goede eiproductie en -verkoop, 
betaalt diegene in termijnen de lening 
terug en kan vervolgens iemand anders 
(bijv. de buurman) de lening overnemen 
en beginnen met een kippenhok.  
Vaak vergaderen op z’n Afrikaans. On-
derwerpen die duurden en duurden, incl. 
eten en sociale gelegenheden, maar zon-
der computers, beamers en vergader-
ruimte, werden er in een stoffig open 
schoollokaal op papieren vellen aan de 
muur gestructureerde doelen gevormd 
en gedetailleerd uitgeschreven. 
 
Daarnaast hebben Ruth en ik les gege-
ven in rekenen en Engels op een  basis-
school en hebben we sport&spelpro-
gramma’s georganiseerd voor kinderen 
in allerlei dorpen.  
Ook gingen we mee met de projectlei-
ders op diverse huisbezoeken in de om-
geving, bij families met bepaalde proble-
men. We stelden (samen met een tolk) 
verschillende vragen aan gezinsleden: 
met hoeveel kinderen leef je hier, gaan 
zij naar school, heb je toegang tot 
schoon water en genoeg te eten, zijn er 
familieleden ziek en zijn zij getest op 
HIV/aids? Van elk bezoek werd een korte 
analyse geschreven. Deze analyses wer-
den later gebruikt om bepaalde keuzes te 
maken, bijvoorbeeld waar nieuwe water-
tanks geplaatst moesten worden. 
De projectleiders fungeren in zulke huis-
bezoeken als een soort maatschappelijk 
werkers, door naar mensen te luisteren 
en adviezen te geven. 
 
We bezochten weduwvrouwen, wiens 
mannen al op jonge leeftijd waren ge-

storven aan aids, vaak met heel veel 
kinderen, zonder werk/echt inkomen, 
dagelijks op zoek naar wat eten en werk. 
We bezochten een grootmoeder met 
maar liefst 19 kleinkinderen. Veel van 
haar eigen kinderen waren gestorven aan 
aids en zij heeft de opvoeding op zich 
genomen. Je vraagt je dan toch af hoe  

het verder gaat, wanneer zij er straks 
niet meer is… Zo’n contrast met Neder-
land. Deze contrasten zagen we eigenlijk 
dagelijks! 
 
Mooiste momenten 
De mooiste momenten die me zijn bijge-
bleven, zijn de vrije uurtjes die we be-
steed hebben aan het doorbrengen met 
onze buurtkinderen. Elke dag werd er 
gevoetbald, gezongen, gedanst, gete-
kend, geknuffeld, woordjes Engels of 
Oegandees geleerd, et cetera.  
Je gaat je snel aan een aantal van deze 
kids hechten, ook omdat je over bepaal-
de achtergronden hoort (kinderen die op 
zichzelf zijn aangewezen, omdat ouders 
zijn gestorven of heel de dag op het land 
werken).  
Ik was vanaf de eerste week al dol op 
een jongetje van drie, mijn vriendje Ton-
ny. Hij zat vaak – vrij alleen – in zijn 
blote kont, voor zich uit te staren en 

werd met name door zijn zus opgevoed 
van 10 jaar. Zijn moeder is alleenstaand, 
arm en was er vaak niet (op zoek naar 
wat werk en eten).  
Tonny heeft nog een broer, broertje en 
zus (foto) en ze wonen met het gehele 
gezin in een oude stal van 6 m2. 
Van de projectleider Anthony hoorde ik 
later dat het gezin eerst helemaal geen 
huis had en onder een boom sliep.  
Beetje bij beetje kreeg ik steeds meer 
contact met Tonny, door muziek te luis-
teren, te zingen, met ballonnen te spe-
len, foto’s te kijken.  
‘s Avonds bracht ik hem (en zijn broer-
tjes) vaak nog laat naar bed. Zij vielen 
soms letterlijk in slaap in onze armen of 
gewoon op de grond voor ons huisje. 
Geen moeder die ze op kwam halen.  
 
Agro women project 
Eenmaal thuis weer in Nederland, kon ik 
het project en mijn vriendje Tonny niet 
snel vergeten. Er staat zelfs een mooie 
foto van mij en Tonny op de piano bij  
mijn ouders in huis (door alle verhalen). 

Gelukkig is hij pas drie, anders zou mijn 
vriend er nog jaloers om worden. Ik nam 
contact op met Marijke (uit België) die de 
periode voor mij op het project heeft 
gezeten en net zoals ik-eenmaal thuisge-
komen- nog iets wilde blijven doen voor 
het project. Samen hebben wij naar een 
manier gezocht om alleenstaande, 
kwetsbare vrouwen, zoals de moeder van 
Tonny, te helpen. Er zijn vele alleen-
staande vrouwen binnen de leefgemeen-
schap met kinderen, die geen vast inko-
men en werk hebben en elke dag weer 
op zoek moeten gaan naar werk op de 
velden om zo hun eigen avondeten te 
verzorgen. Wij wilden deze vrouwen op 
langere termijn helpen, zonder hen 
rechtstreeks financieel te steunen.   
Samen met de organisatie 
‘LWERUDESO’ hebben wij het ‘Agro wo-
men project’ gestart en hebben we een 
stuk ‘vruchtbare’ landbouwgrond gekocht 
van 1 acre (= ongeveer 0,4 hecta-

re/4.000 m2) bestemd voor een groep 
alleenstaande vrouwen.  
Door middel van training en aandacht 
zullen deze vrouwen – onder begeleiding 
van de organisatie LWERUDESO - het 
land gaan bewerken en groente en fruit 
hierop verbouwen (voor eigen gebruik en 
op langere termijn ook voor verkoop aan 
derden). De bedoeling is dat na een op-
startperiode en wanneer er ook daadwer-
kelijk groente en fruit verkocht gaat wor-
den, de vrouwen een gedeelte van de 
opbrengst betalen aan de organisatie 
LWERUDESO, die dit geld weer gebruikt 
om een groter aantal kwetsbare groepen 
te helpen (d.m.v. aankoop van extra 
grond, uitbreiding project, et cetera).  
Marijke gaat in november 2010 een 
maand terug naar Lwengo om het pro-
ject verder te concretiseren. In deze pe-
riode wil zij trainingen gaan geven over 
het maken van compost. Ook willen wij 
in deze periode een watertank bouwen, 
bestemd voor het land en omwonenden.   
(vervolg pagina 8) 

Tonny (links) en familie 

Tonny (links) met familie 
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Redactie 

Vacant: Uw kopij kunt u naar de secreta-
ris 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   

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 kantooruren) kunt u uw bestelling ook afhalen bij onze penningmeester Aat. 

De Vreugdenhi l lenwinkelDe Vreugdenhi l lenwinkel   

Vervolg  OegandaVervolg  Oeganda   

Leuk, dat u tot zover mijn hele verhaal 
gelezen heeft! Meer informatie over ons 
Agro women project is te vinden op onze 
weblog op internet:  
 
http://agrowomenproject.wordpress.com 
 
Daar kunt u ook een berichtje achterla-
ten.  
 

Fotoboek Kees Vreugdenhi lFotoboek Kees Vreugdenhi l   

Wanneer u zelf een bijdrage wilt leveren 
aan ons  project -heel graag natuurlijk- 
kan dat door een e-mail te sturen naar: 
 
agrowomenproject@gmail.com. 
 
Tunaalabagana! 
(Oegandees voor: Tot ziens!) 
 
Marjon Vreugdenhil 

De dijkgraaf zet zijn handtekening in het 
boekje Rivier en Zee onder toeziend oog 
van de auteurs, George Burggraaff 
(Buurmalsen) en Kees Vreugdenhil
(Heesselt, midden). 

Eerste exemplaar Rivier en Zee voor 
de Dijkgraaf  
In het Waterschapsgebouw te Tiel over-
handigden landschapsfotograaf George 
Burggraaff en dichter Kees Vreugdenhil 
(O XI t) op 5 april jl. de eerste uitgave 
van uitgeverij Kornesteeg aan de nieuwe 
dijkgraaf, ir. R.W. Bleker.  

Het betrof de gedichtenbundel ‘Rivier en 
Zee’. Onder de genodigden waren wet-
houder R. Vermeulen van Tiel en wet-
houder J. Koedam van Neerijnen. 

George Burggraaff vertelde, als uitgever 
van de publicatie, dat het de eerste uit-
gave is in de serie Waterwoorden, waar-
aan verschillende woordkunstenaars een 
bijdrage zullen leveren.  

Hij wees erop dat de eersteling niet zo-
maar bij het Waterschap ten doop werd 
gehouden. Ir. Bleker is immers ‘de baas 
van het water’ in deze regio. 

In oktober 2010 ontmoette hij Kees 
Vreugdenhil. Die bracht een stapeltje 
gedichten mee en vroeg hem daar foto’s 
bij te zoeken uit zijn enorme verzame-
ling. Burggraaff stelde bij ieder gedicht 
een aantal foto’s voor. Bij 24 van de 27 
gedichten maakten ze dezelfde keuze. 
Samenwerking in optima forma dus.  

Foto’s die kernachtig de sfeer van ieder 
gedicht ondersteunen. De gedichten 
gaan over de rivier de Waal, haar oevers 
en de zee waarin ze uitmondt, een wa-
tercyclus. Zo is ook de volgorde van de 
gedichten: cyclisch. De inhoud laat niet 

alleen in woorden, maar ook in beelden 
de relatie zien tussen water en land, 
vrouw en man, leven en dood.  

De dichter kwam die relaties op het 
spoor door de vrouwelijke vormen die bij 
het water te zien zijn en door de meta-
foor die het water als doodsrivier be-
noemt.  

De dijkgraaf, die het rivierengebied nog 
aan het verkennen is, gaat zich verdie-
pen in de dichtbundel om dit prachtige 
gebied beter te leren kennen, zei hij. 

Rivier en Zee, een cyclus, van George 
Burggraaff (www.georgefoto.nl) en Kees 
Vreugdenhil (www.breinvreugd.nl) is te 
bestellen bij www.kornesteeg.nl € 12,50 
excl. verzendkosten. 

http://agrowomenproject.wordpress.com/

