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deze om in macht. En daarmee loopt de 
politiek altijd achter de feiten aan.  
Ik geloof echter veel meer in de kracht 
van de individuele keuzen van mensen. 
„Verander de wereld begin bij jezelf‟ 
heeft voor mij in dit verband een nieuwe 
lading gekregen.  
De hierboven genoemde voorbeelden zijn 
even zo vele „ANWB-paddestoelen‟ op 
onze weg. Dus niet meer een keer per 
jaar de boodschappen uitzenden maar 
elke dag opnieuw je eigen verantwoorde-
lijkheid t.o.v. de omgeving  bewust wor-
den, invullen en elkaar hierop aanspre-
ken.  
 
Met deze gedachte zijn uiteraard de goe-
de wensen rond de kersttijd niet afge-
schaft. Dat blijven we doen, maar niet 
als een eenmalig moment van de invul-
ling van zingeving, maar ook als een 
moment van reflectie over datgene wat 

wij het bijna afgelopen jaar van al die 
goede dingen hebben waargemaakt in de 
praktijk en over datgene wat wij het ko-
mende jaar op die terreinen van plan zijn 
te gaan doen. Daarmee krijgt die bood-
schap wat mij betreft een nieuwe lading 
voor een ieder. Dus elke dag weer stre-
ven naar verbetering vanuit onze leefom-
geving en proberen een ieder zo veel 
mogelijk te helpen en te respecteren.  
 
Het streven is voldoende, want wij weten 
dat ook het beste renpaard weleens 
struikelt over de hindernis. Geen punt 
want het wordt meestal vanzelf weer 
morgen met een schat aan nieuwe kan-
sen en uitdagingen.  
Laten we elkaar inspireren door zelf als 
voorbeeldfunctie te functioneren en niet 
door het zo makkelijk geven van onge-
zouten kritiek.  

 
Mijn naam is George Stekelenburg en ik 
ben een achterneef van de overleden 
kunstschilder Jan Stekelenburg (1922-
1977).  
 
Sedert de jaren negentig verzamel ik 
werk van hem en probeer via oude docu-
menten namen te achterhalen van perso-
nen die destijds werk van mijn oom heb-
ben gekocht of in bezit hadden. 
 
Zo kwam ik een inventarislijst tegen van 
een overzichtstentoonstelling van mijn 
oom welke gehouden werd in Venlo van 
16 april-31 mei 1977.  
 
 
 
 

 

 
Op deze lijst kwam ik als eigenaar van 
één van zijn schilderijen tegen de naam 
 
 ‘Collectie Vreugdenhil – Deventer’. 
 
Graag zou ik daarom in contact komen 
met de eigenaar(aren) van deze collectie 
en mogelijk is hierin nog werk van Jan 
Stekelenburg aanwezig.  
Mijn uiteindelijke bedoeling is om zoveel 
mogelijk werk van hem te verwerven en 
in een museum bijeen te brengen. 
Mocht er bij iemand een lichtje gaan 
branden, dan verneem ik dat graag.  
 
Reacties kunt u sturen naar mijn  
e-mailadres:  
georgestekelenburg@hotmail.com 

 

Beste familieleden, 

Op het moment dat u dit leest zit het 
jaar 2011 er alweer bijna op. 
Er komt in deze periode nogal wat op u 
af aan nieuwjaarswensen via brievenbus 
en mailbox.  Al deze goede wensen, in-
clusief de toespraak van onze Koningin 
en de Paus via radio en televisie, zult u 
wellicht snel vergeten als wij in januari 
weer door de waan van de dag in beslag 
worden genomen. 
 
Maar waarom zijn goede woorden en 
wensen alleen voorbehouden aan de pe-
riode van kerst en jaarwisseling? 
Immers, elke dag is het begin van een 
nieuwe periode en elke dag mogen wij 
elkaar het beste wensen en kunnen we 
goede voornemens hebben. 
Deze gedachte heeft ook wel een ver-
band met de nieuwe inzichten die de 
laatste tijd tot ons zijn gekomen. Ik ver-
wijs even naar het boek „De kracht van 
het nu‟ van Eric Tollens, naar de toene-
mende belangstelling voor boeddhisti-
sche literatuur en naar de toenemende 
aandacht binnen de wetenschap voor de 
onderwerpen „zingeving‟ en „spirituali-
teit‟.  
 
Enkele voorbeelden hiervan zijn de uitga-
ve van het blad Happinez en de instelling 
van een leerstoel Businessspiritualiteit 
aan de universiteit van Nijenrode. In de 
praktijk merken wij dat in de opstelling 
van de nieuwe generatie op de arbeids-
markt, of het nu de generatie X of Y  of 
de zogenaamde „Milleniums‟  betreft. 

Er is meer belangstelling voor de balans 
werk en privé, voor de missie en cultuur 
van een onderneming en voor passie in 
zowel de zakelijke als de privé omgeving. 
Werkgevers letten bij de selectie van hun 
nieuwe medewerkers steeds meer op 
karakter/persoonlijkheid ten opzichte van 
de juiste kennis en diploma‟s.  
Mijns inziens heeft de ontwikkeling naar 
duurzaamheid ook te maken met deze 
trend.  
Verbinding leggen met je omgeving, of 
het nu gaat over het omgaan met afval 
of over het omgaan met je medemens. 
Er zit dus iets in de lucht.  
Het is in verband met de Europa- en Eu-
rocrisis interessant om te melden dat uit 
onderzoek is gebleken dat bedrijven die 
voldoende ruimte geven voor passie bij 
hun werknemers het ook onder slechte 
economische omstandigheden beter doen 
dan bedrijven die passie niet stimuleren. 
Een lichtpuntje in deze sombere tijden? 
Het geeft precies aan wat ik bedoel.  
 
De vraag kan hierbij gesteld worden  of 
wij nu het heil van de politiek moeten 
verwachten. De politiek reageert op 
maatschappelijke ontwikkelingen en zet  

Voorzitter Dirk Vreugdenhil opent de 
fles teneinde een dronk uit te bren-

gen op het nieuwe jaar! 

Het Bestuur van de Familiestichting 
Vreugdenhil wenst u hele fijne feestda-
gen en een gezond en vooral inspirerend 
2012 toe. En laten wij met zijn allen ver-
trouwen houden in onze eigen toekomst 
en die van onze naasten. Ondanks de 
sombere economische berichten waar-
mee wij de laatste tijd worden over-
spoeld. 
 
Dirk Vreugdenhil 
voorzitter  Familiestichting 

OproepOproep   
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KroniekKroniek   
 

De gegevens hebben ditmaal betrekking op mutaties in de burgerlijke stand die ons tussen 1 juli en 31 oktober 2011 bekend zijn 

geworden. 

 
GEBOREN 
16-06-1993 te De Lier:  Maria, dochter van Huibrecht Jan Vreugdenhil (K XII r) en Rinskje de Haan.  
12-12-1995 te Zwolle:  Laura, dochter van Huibrecht Jan Vreugdenhil (K XII r) en Rinskje de Haan. 
16-07-2001 te Delft:  Tim, zoon van Jacob Vreugdenhil (C X ab.3) en Connegonda Margaretha (Gonda) van Gelder. 
18-08-2004 te ‘s-Gravenzande:  Thijmen, zoon van Tonny Vreugdenhil (O XI aa.1) en Gerda Cornelia Tukker.  
01-10-2005 te Amsterdam:  Job Hemmie, zoon van Jacob Christiaan (Jaap) Vreugdenhil (K XI ap.3) en Barbara Tanis. 
01-05-2007 te Hilversum:  Tibbe Luc, zoon van Jacob Christiaan (Jaap) Vreugdenhil (K XI ap.3) en Barbara Tanis,  
01-11-2009: Bente Daniek, dochter van Jan Anthonie (Johan) Vreugdenhil (K XII l.4) en Astrid Maria Jacoba 

 Verhoeven. 
09-11-2009 te Dordrecht:  Simeon Jonathan, zoon van Johannes Martijn (Hans) Vreugdenhil (B X c.2) en Aafje Hendrina 
 (Averina) de Ruiter. 
12-10-2010 te Delft:  Teun Kees Jan, zoon van Tim Vreugdenhil (O XI aa.3) en Josephine Wilhelmina Lambertha 
 Moonen.  
08-04-2011 te De Lier:  Luuk Alexander, zoon van Alexander Vreugdenhil (N X ar.3) en Brigitta Opstal. 
21-10-2011 te Amsterdam:  Julia Jacoba Dieuwertje, dochter van Willem Jan Matthijs (Tim) Vreugdenhil (N XI f.1) en Grietje 
 van Dijk.  
 
GETROUWD/PARTNERSCHAP 
25-04-2008:  Jan Anthonie (Johan) Vreugdenhil (K XII l.4) met Astrid Maria Jacoba Verhoeven. 
04-06-2010:  Geertje (Gerlinde) Vreugdenhil (K XI ae.6.1) met Albert Dragt, geboren 8 maart 1984 te Almelo en 
 zoon van Gerrit Dragt en Geesje Hindriks. 
18-09-2010 te Naaldwijk:  Corrolla Vreugdenhil (CX ap.2) met Sander Thedorus Henricus van de Laar, geboren 26 oktober 1982 
 te Naaldwijk en zoon van Theodorus Nicolaas Maria van de Laar en Margaretha Maria van Ruyven. 
13-07-2011 te Amersfoort:  Mariken Fleurtje Mirjam (Mariken) Vreugdenhil (B XI a.2) met Wilhelmus Joannes (William) 
 Maassen, geboren 4 april 1972 te Vaburg en zoon van Wilhelmus Joannes Maassen en Wilhelmina 
 Elisabeth Maria Tijssen. 
30-08-2011:  Peter Cornelis Vreugdenhil (N XI d) met Jeanette Johanna de Jager, geboren 16 december 1945 te 
 Utrecht.  
05-09-2011 te Staphorst:  Jacob (Jaap) Vreugdenhil ( K XI ae.6.3) met Ilja Manon Fransen, geboren 20 september 1990 te 
 Montfoort en dochter van Rudolf Jan Fransen en Geertruida Margaretha Bouman. 
 
OVERLEDEN 
12-06-2010 te Nieuwleusen: Roeland Andries Thomas Scharloo (N X c.1). 
20-04-2011 te Venray:  Margritha Van der Herik-Vreugdenhil (D X r.5). 
22-07-2011 te Delft:  Gerritje Everaarts-Vreugdenhil (K IX p.1). 
22-07-2011 te Maassluis:  Jannetje Oprel-Vreugdenhil (K X ab.1). 
05-08-2011 te ‘s-Gravenzande:  Jannetje de Zeeuw-Vreugdenhil (D IX c.6). 
09-09-2011 te Nijmegen:  Martinus Antonius (Marto) Vreugdenhil (J XI d). 
 
Dank aan allen die hiervoor berichten instuurden. Doet u het ook? 

Aat 
 
OPROEP 
Wie is de Jennifer Vreugdenhil (geboren 12 januari 1995), die voor het Nationale Vrouwenvoetbalelftal onder 17, als keepster is 
geselecteerd?  

Wonen en werken in  MalawiWonen en werken in  Malawi   

Vanaf juni 2008 wonen en werken Marcel 
en Mariska Westdijk-Vreugdenhil  
(C XI t.1) als vrijwilligers in Malawi, een 
ontwikkelingsland in zuidelijk Afrika. Na 
een periode van 2,5 jaar in het noorden 
van Malawi zijn ze in oktober 2010 ver-
huisd naar Salima, een plaats in Centraal
-Malawi. Mariska traint daar onderwijsad-
viseurs, directeuren, leerkrachten en 
oudercommissies, terwijl Marcel zich 
richt op irrigatie, duurzame energie en 
het begeleiden van kleine bedrijfjes.  
 
Onderwijs 
 
Scholen in Malawi hebben een groot te-
kort aan lokalen, schoolbanken en leer-
krachten. De kwaliteit van onderwijs is 
matig tot slecht. Tweederde van de kin-
deren verlaat de basisschool voortijdig.  

In het gebied waarin Mariska werkt, is 
de helft van de scholen geen volledige 
basisschool, waardoor kinderen vanaf 
groep 4 of 5 naar een andere –vaak ver-
re- school moeten lopen of stoppen met 
hun onderwijs. Slechts 9% van de kinde-
ren in de zesde klas leest op voldoende 
niveau. Hiermee is Malawi in zuidelijk 
Afrika het slechtst scorende land.  

Mariska begeleidt en traint onderwijsad-
viseurs, schooldirecteuren, leerkrachten 
en ouders van basisscholen om de kwali-
teit van onderwijs te verbeteren. Hierbij 
gaat het ondermeer om management 
van de school, ontwikkeling van lesmate-
rialen, manieren van lesgeven, infra-
structuur van de scholen en kinderen 
met speciale onderwijsbehoeftes. 

 

Ze besteedt veel aandacht aan aanvan-
kelijk leesonderwijs.  
 
Ze werkt nauw samen met de ouders 
van de scholen.  
Omdat de overheid niet voldoende geld 
heeft, wordt verwacht dat ouders loka-
len en toiletten bouwen.  
 
Ouders en traditionele leiders (dorps-
hoofden) zijn vaak welwillend, maar 
beginnen maar zelden aan dergelijke 
bouwprojecten. Ze kunnen wel stenen 
bakken, maar zijn te weinig draag-
krachtig om te betalen voor balken, 
deuren, framewerken voor ramen en 
deuren, het golfplaten dak en cement. 
 
 

(vervolg op pagina 3) 
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Duurzame energie en begeleiding 
van kleine bedrijfjes 
 
Slechts twaalf procent van de bevolking 
heeft elektriciteit ter beschikking. 
De overgrote meerderheid van de men-
sen op het platteland gebruikt brandhout 
of houtskool om op te koken. Vrouwen 
en kinderen lopen vaak meerdere uren 
per dag om hout te verzamelen. Ontbos-
sing is een groot probleem.  
Voor verlichting gebruikt 81% van de 
Malawische huishoudens kerosine. Dit is 
duur en ook nog eens giftig vanwege 
grote hoeveelheden CO² in de lucht. 
 
94% van alle huishoudens in Malawi is 
afhankelijk van zelfvoorzienende land-
bouw. Malawi heeft één regenseizoen. 
Door de wereldwijde klimaatverandering 
is het weer minder voorspelbaar gewor-
den. Dit maakt het moeilijk voor mensen 
te weten wanneer zij moeten planten en 

zeker te zijn voldoende voedsel te heb-
ben voor hun gezin. Omdat men geen 
geld heeft voor irrigatie, kan bij een 
slecht regenseizoen de oogst mislukken. 
Meestal ligt de rest van het jaar het land 
braak.  
 
Marcel begeleidt en traint ondermeer 
groepen, die zich bezighouden met het 
maken van briketten –als milieuvriende-
lijk alternatief voor gekapt en/of ge-
sprokkeld hout en houtskool–,  het per-
sen/produceren van pindaolie en irriga-
tie. De briketten worden gemaakt van 
materialen die mensen anders weggooi-
en: rijstvliezen (van de lokale rijstmo-
len), zaagsel (van een houtzagerij) en 
oud papier en karton. Samen met een 
lokale ambachtsman (tinsmid) heeft Mar-
cel een efficiënt kooktoestel ontwikkeld 
speciaal voor dit nieuwe type briket (of 
een kleinere hoeveelheid hout) en de 
kookgewoonten in Malawi. Scholen, win-
kels en banken verzamelen oud papier 
voor het maken van de briketten.  

PUSEPA, een groep Malawische gepensi-
oneerde ambtenaren, heeft een opslag, 
winkeltje en oliepersruimte op de markt 
van Salima. In het winkeltje verkopen zij 
de briketten en pindaolie, die zij zelf ge-
perst hebben uit pinda‟s, verbouwd door 
lokale boeren.  
In de nabije toekomst starten diverse 
dorpen met irrigatieprojecten. Ook zullen 
lampen ondermeer op basis van zonne-
energie beschikbaar komen.  
 
Salima 
 
Hoewel ze familie en vrienden in Neder-
land soms best missen, voelen Marcel en 
Mariska zich op hun plek in Salima.  
Ze hebben het idee dat ze zich nuttig 
kunnen maken, in samenwerking met 
lokale mensen iets kunnen doen aan de 
grote nood die er op diverse terreinen is.  
Hun christelijk geloof is hierbij zowel 
inspiratiebron als houvast: om ook in 

situaties, die hopeloos lijken, te vertrou-
wen op God en door te zetten.  
 
Malawi heeft momenteel te maken met 
ernstige brandstof- en elektriciteitspro-
blemen.  
Benzine en diesel zijn regelmatig niet 
verkrijgbaar bij de benzinestations.  
 

Op het moment dat het er wel is, staan 
er lange rijen auto‟s.  
Vanwege de hitte staan Marcel en Maris-
ka vroeg op en proberen ze het rond het 
middaguur rustiger aan te doen. Vooral 
in oktober en november is het erg warm. 
Salima is in het regenseizoen drassig. 
Sommige wegen zijn dan niet of nauwe-
lijks begaanbaar. Het gebied waarin Ma-
riska werkt, heeft geen geasfalteerde 
wegen.  
Op de markt in Salima zijn het hele jaar 
door aardappels, tomaten, uien en bana-
nen verkrijgbaar. Andere producten zijn 
seizoensgebonden, zoals mango‟s en 
avocado‟s. Marcel en Mariska verbouwen 
diverse groentes in hun eigen moestuin, 
zoals wortels, radijs, snijbonen en sla. 
Ook hebben ze fruitbomen in eigen tuin 
met mango‟s, papaja‟s, guava‟s, cactus-
vruchten en bananen.  
 
Stichting Mwanawaleza 

Sinds december 2010 wordt het werk 
van Marcel en Mariska in Malawi onder-
steund door Stichting Mwanawaleza in 
Nederland.  
De stichting, die bestaat uit familieleden 
en vrienden, zet zich in voor het creëren 
van naamsbekendheid, fondsenwerving 
en het sturen van goederen naar Malawi. 
Dankzij financiële ondersteuning vanuit 
Stichting Mwanawaleza hebben ouders 
van de scholen Chenjerani, Chigolo en 
Kachulu in 2011 golfplaten, balken en 
spijkers ontvangen. Deze hebben zij ge-
bruikt om daken te plaatsen op de nieu-
we lokalen die ze gebouwd hebben. Een 

positief effect hiervan is dat alle drie de 
scholen nieuwe groepen hebben kunnen 
openen, waardoor kinderen in hun eigen 
omgeving naar school kunnen.  
Lokale timmermannen hebben school- 
banken gemaakt en er zijn woordenboe-
ken aangeschaft voor woordenschaton-
derwijs.  
Stichting Mwanawaleza heeft ook ge-
zorgd voor het startkapitaal -in de vorm 
van een renteloze lening- van de briket-
ten– en olieprojecten.  
 
Wilt u meer weten? Kijk dan op 
www.mwanawaleza.org, stuur een mail-
tje naar bestuur@mwanawaleza.org of 
vul het contactformulier op onze website 
in. Mwanawaleza geeft u graag meer 
informatie.   

Stichting Mwanawaleza wil in zuidelijk Afrika in samenwerking  met lokale, rurale ge-
meenschappen infrastructuur en kwaliteit van onderwijs verbeteren,   
energiearmoede bestrijden en individuen en gemeenschappen mogelijkheden voor 
ontwikkeling bieden.  
 
Giften zijn welkom op bankrekeningnummer 1600.34.973 t.n.v.  
Stichting Mwanawaleza onder vermelding van A, B of C of een combinatie:  
A. Onderwijsprojecten;  
B. Energiearmoede, small business development  en irrigatie;  
C. Persoonlijke ondersteuning van Marcel en Mariska Westdijk.  
 
Vermeldt u geen specifiek doel bij uw gift, dan gaat uw bijdrage naar het project waar 
het op dat moment het meest nodig is.   
De stichting is door de Belastingdienst gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (= ANBI). Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn van de belasting. 

           Mariska en Marcel Westdijk-Vreugdenhil 
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or articles from the shop) 
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Website in English 
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Naar aanleiding van het bericht over het 
appartementencomplex in Hazerswoude-
dorp. 
 

APPARTEMENTENCOMPLEX   
HAZERSWOUDE –DORP 

 
Op uw vraag wie u uit de droom kan 
helpen, wil ik graag reageren.  
 
Hazerswoude is nl. mijn geboorteplaats, 
wij (mijn ouders en broers) hebben jaren 
op die plek gewoond, op de hoek van de 
Gemeneweg en de Dorpsstraat. Mijn va-
der, Anton Vreugdenhil (K X t) getrouwd 
met Jaapje Vreugdenhil-van Dorp, had 
daar een melkzaak.  
 

Varend Corso West land 2011Varend Corso West land 2011   

 
Ook wij waren verbaasd toen wij het 
bericht van het Vreugdenhilcomplex la-
zen. Mijn drie broers en ik zijn allen van 
Hazerswoude vertrokken, maar kennelijk 
is onze naam blijven hangen. 

Wij vinden het leuk en zijn vereerd dat 
men deze plek, waar wij zijn opgegroeid 
en waar ons huis heeft gestaan, naar ons 
heeft genoemd. Zo blijft onze naam 
voortleven. Van de grote kastanjeboom 
staat ook een nakomeling te pronken. 

Dit was mijn verhaal over ons plekje 
grond en ons dorp. 

Hartelijke groeten van Bram Vreugdenhil 
(K XI ar)  

VAREND CORSO WESTLAND 
 
Op 5, 6 en 7 augustus 2011 was het Va-
rend Corso Westland: een lange stoet 
van veelal historische schepen versierd 
met al het moois wat de glazen stad van 
Europa te bieden heeft. 
 
Agnes van Ardenne, voorzitter van het 
productschap Tuinbouw gaf op vrijdag-
middag het startschot voor de stoet van 
60 schuiten, vletten en sloepen. “Het is 
heel bijzonder dat dit driedaagse evene-
ment tot stand komt door meer dan 400 
vrijwilligers. De verbondenheid en sa-
menwerking in de sector heeft de tuin-
bouw groot gemaakt en deze leidt nog 
steeds tot innovatie in techniek en teelt 
van duurzame en gezonde producten‟‟, 
aldus Van Ardenne.  
 
De schepen varen drie dagen en doen 
hierbij vele plaatsen van het Westland, 

Den Haag en Delft aan. 

 
 
Dit jaar, zijn er volgens schattingen 
340.000 bezoekers geweest, die allen 
„oohs‟ en „aaah‟s te kort kwamen. 
 
Natuurlijk is de familie Vreugdenhil bij 
deze grandioze streekpromotie paraat. 
Zo voer Evert Vreugdenhil (K XII g) met 
zijn schitterende zeilende westlander 
Vaerdigheyt als eerste door de Westland-
se boezem, arrangeur van deze boot was 
Remko Dirk Pieter Vreugdenhil  
(K XII v.2). Vlak daarachter sierde de 
eveneens zeilende westlander Zwethvaer 
van Jaap Vreugdenhil (KXII j) de stoet 
op, aan boord van dit schip waren nog 
meer Vreugdenhillen, te weten zoon 
Daan Vreugdenhil op de vrijdag,  
neef Jaco Vreugdenhil (K XII o) op de 
zaterdag, en ‟s zondags broer Jan Vreug-
denhil (K XII l).  
Beide schepen zijn uiteraard ook in 2012 

weer te zien! 

Corsoboot van Jaap Vreugdenhil 


