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Verwezenl i jk ing  van een droom!Verwezenl i jk ing  van een droom!   

hersenoedeem wat zeer ernstig is (bij 
slecht handelen dodelijk). Om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen wordt de berg 
dan ook in expeditiestijl beklommen. Er 
worden diverse hogere kampen aange-
legd waarna de nacht weer lager wordt 
doorgebracht. Na een paar dagen met 
tochten op hoogte kan er weer een hoger 
kamp worden opgezet en kan de nacht 
weer hoger worden doorgebracht. Zo 
wordt langzaam de hoogte overwonnen 
en geacclimatiseerd.  
 
Hoe het Peter en Remko van dag tot dag 
is vergaan kunt u volgen op de site 
http://www.aconcagua2012.nl/de-berg-
aconcagua. Hier is ook te lezen dat Peter 
en Remko aan deze krachttoer iets 
 

extra’s koppelden. Zij schrijven: “Na ons 
besluit om het ook echt te gaan doen, is 
het idee ontstaan om met onze droom 
zoveel mogelijk geld op te halen om zie-
ke kinderen te helpen die ook nog vol 
dromen zitten. Daarom schenken wij al 
het geld dat binnenkomt aan Make-A-
Wish Nederland (Stichting Doe Een 
Wens)” . Op 28 december 2011 hadden 
zij al ruim € 20.000 bij elkaar! 
 
De redactie van de Vreugdeschakel heeft 
bewondering voor deze de prestatie en 
feliciteert Peter en Remko met het be-
haalde resultaat.  

 
Middelburger Peter Vreugdenhil 
(D XI e.2) heeft samen met  Remko Ba-
kelaar uit De Lier  afgelopen januari een 
jarenlange droom verwezenlijkt: de be-
klimming van een écht hoge berg. 
Zij beklommen n.l. de Aconcagua, deze 
berg ligt in de Andes en is de hoogste 
berg (bijna 7.000 m.) van het zuidelijk 
en westelijk halfrond ofwel de hoogste 
berg ter wereld buiten de Himalaya. 
Peter is psychiatrisch verpleegkundige en 
woont samen met echtgenote Regien 
en hun twee kinderen Sam en Daan 
(4 en 1 jaar) in Middelburg. 
 
Op 2 januari vertrokken ze vanaf Schip-
hol via Madrid naar Santiago de Chile 
waarna ze op 3 januari aankwamen op 
de luchthaven van  Santiago. De volgen-
de dag ging de reis verder:  een acht uur 
durende rit met de bus door het Andes-
gebergte naar Mendoza. Na allerlei for-

maliteiten begint dan op 7 januari het 
‘echte werk’.  
 
De beklimming van de Aconcagua 
 
De beklimming van de Aconcagua langs 
de 'normale route' is technisch eenvou-
dig. De berg heeft een aantal gletsjers, 
waarvan de belangrijkste de noordooste-
lijke of Poolse gletsjer en de oostelijke of 
Engelse gletsjer zijn.  
 
Peter en Remko hebben de berg beklom-
men via de technisch interessantere en 
veel rustigere False Polish Glacier: een 
bijzonder zware route. De ijle lucht, kans 
op barre weersomstandigheden 
(staalharde wind, ijskoude temperaturen 
en sneeuw) en het feit dat de klimmers 
zelf de hoger gelegen kampen moeten 
inrichten, maken de beklimming tot een 
extreme uitdaging.  
  

Vento Blanco 
 
De ijzige en aanhoudende wind op de 
berg zijn berucht en wordt de Vento 
Blanco (witte wind) genoemd. Deze kan 

in elk seizoen toeslaan. Er ontstaat dan 
een zeer zware storm met sneeuw en 
onmogelijk lage temperaturen. Gelukkig 
kun je de witte wind zien aankomen: als 
er een lensvormige wolk op de top van 
Aconcagua verschijnt is het tijd om 
meteen af te dalen en op beter weer te 
wachten. Dit is ook een uitdaging en  kan 
soms dagen duren.  
  

Hoogte 
 
Op de top van de Aconcagua (6.962 m) 
is er een lager zuurstofgehalte in de lucht  
(35-40% van zeeniveau).  
Dit geeft een groot risico op hoogteziekte 
waardoor een goede acclimatisatie nood-
zakelijk is. Hoogteziekte kan variëren 
van hoofdpijn en loom zijn tot long- of 
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Peter (rechts) en Remko onderweg naar de top! 
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De gegevens hebben ditmaal betrekking op mutaties in de burgerlijke stand die ons tussen 1 november 2011 en 1 maart 2012 
bekend zijn geworden. 
 
GEBOREN 
16-09-1996 te Delft: Eline, dochter van Adrianus Wouter (André) Vreugdenhil (C XI w.1) en Yvonne Christine Paauwe. 
16-03-1999 te Haarlem: Martijn, zoon van Adrianus Wouter (André) Vreugdenhil (C XI w.1) en Yvonne Christine Paauwe. 
26-07-2000 te Dokkum:  Catharina Jantine, dochter van Johnny Vreugdenhil (K XI ao.2) en Antje Feenstra. 
15-12-2000 te Assen: Romy Joanna dochter van Jochem Vreugdenhil (C XI u.2) en  
 Neeltje Anna (Agnes) Vreugdenhil (C X ae.1). 
08-04-2001 te Honselersdijk:  Thomas Paulus (Tom), zoon van Paul Vreugdenhil (C XI w.2) en (Marielle) Veenman. 
10-07-2001 te Delft:  Laura Cornelia dochter van Abraham Cornelis (Bram) Vreugdenhil (C XI ag.3) en  
 Elizabeth (Ellen) van der Meer. 
24-04-2002 te Dokkum:  Harmen Benjamin, zoon van Johnny Vreugdenhil (K XI ao.2) en Antje Feenstra. 
10-12-2002 te Amsterdam:  Eilke Bodil, dochter van Dirk Jan-Wessel Vreugdenhil (N XI g.2) en Frouwke Eilke Justa Bezemer. 
18-02-2003 te Delft:  Christiaan Alexander zoon van Abraham Cornelis (Bram) Vreugdenhil (C XI ag.3) en  
 Elizabeth (Ellen) van der Meer. 
04-05-2003 te Hoofddorp:  Lucas zoon van Adrianus Wouter (André) Vreugdenhil (C XI w.1) en Yvonne Christine Paauwe. 
24-10-2004 te Rotterdam:  Bodile Gita Gerritje dochter van Jacob (Jaco) Vreugdenhil (C X ag.2) en  
 Brigitte Johanna Bernardina Holland. 
16-12-2004:  Johannes Jan-Arend (Aron), zoon van Jan Vreugdenhil (K XI at.5) en Johanna Paulina (Paulien)  
 den Doelder. 
27-10-2004 te Honselersdijk:  (Anouk), zoon van Paul Vreugdenhil (C XI w.2) en (Marielle) Veenman. 
15-10-2004 te Dokkum:  Steven Johannes, zoon van Johnny Vreugdenhil (K XI ao.2) en Antje Feenstra. 

06-09-2005 te Amsterdam: Jan-Wessel Floris, zoon van Dirk Jan-Wessel Vreugdenhil (N XI g.2) en Frouwke Eilke Justa  
 Bezemer. 
25-07-2006:  Sem Frederik (Sem), zoon van Jan Vreugdenhil (K XI at.5) en Johanna Paulina (Paulien)  
 den Doelder. 
24-09-2006 te De Lier:  Stef Matthijs, zoon van Jan Matthijs (John) Vreugdenhil (C X af.2) en Jolanda van Twist,  
 geboren 7 februari 1979 te De Lier: dochter van Arie Cornelis van Twist en Gerda Voskamp. 
27-07-2007:  Robine Margreet (Robine), dochter van Jan Vreugdenhil (K XI at.5) en Johanna Paulina (Paulien) 
 den Doelder. 
14-09-2007 te Vlissingen: Sam Jogchem Rens, zoon van Peter Vreugdenhil (D XI e.2) en Regien Riemens. 
21-09-2007 te Doorn:  Marit Sarah dochter van Leendert Vreugdenhil (C X ag.3) en Elizabeth Mary Rigg. 
05-11-2008 te Zoetermeer:  Sam Matijs, zoon van Sjoerd Hendrik Vreugdenhil (O X y.4) en Angelique Horters. 
12-06-2009 te De Lier:  Finn, zoon van Jan Matthijs (John) Vreugdenhil (C X af.2) en Jolanda van Twist. 
15-04-2010 te Goes: Daan Peter, zoon van Peter Vreugdenhil (D XI e.2) en Regien Riemens. 
17-03-2011 te Winschoten:  Leentje Jacoba (Jacolien), dochter van Leendert Jacob Vreugdenhil (C XI x.2) en  
 Arianne Jannetje Groenendaal. 
24-05-2011 te Amsterdam:  Tijn Christiaan zoon van Susan Vreugdenhil (K XII s.2) en Michiel Christiaan van der Kolk,  
 geboren te Dordrecht, zoon van Van der Kolk en … 
07-10-2011 te Zoetermeer:  Evi Lieke, dochter van Sjoerd Hendrik Vreugdenhil (O X y.4) en Angelique Horters. 
21-10-2011:  Dané Louise Immanuelle (Dané) dochter van Jan Vreugdenhil (K XI at.5) en Johanna Paulina 
 (Paulien) den Doelder. 
21-11-2011 te Amersfoort:  Merel, dochter van Mariken Fleurtje Mirjam Vreugdenhil (B XI a.2) en Wilhelmus Joannes Maassen. 
19-12-2011 te Zwijndrecht:  Mats Tobias Louis zoon van Jordy Vreugdenhil (D XI ak.2) en Daniela Maaike Gooijer. 
  
GETROUWD/Partnerschap aangegaan  
07-12-1990 te Rotterdam:  Corine Vreugdenhil (K XI am.2) met Markus Huurman, geboren 24 juli 1966 te Rotterdam,  
 zoon van Bastiaan Huurman en Lucia Wilhelmina Buitelaar. 
05-03-1993 te Naarden:  Caroline Alide Hilde Vreugdenhil (N XI g.1) met Willem Wierenga, geboren 22 november 1966 
 te Garmerwolde (Ten Boer), zoon van Eppo Reinder Wierenga en Jakoba Woltema. 
22-09-1995 te Scherpenzeel:  Arendina Marianna Christien (Annemieke) Vreugdenhil (K XI at.3).  

05-07-1996 te Naaldwijk:  Paul Vreugdenhil (C XI w.2) met (Marielle) Veenman, geboren 23 januari 1972 te Naaldwijk,  
 dochter van Veenman en … 
04-10-1996 te Leusden:  Wilhelmina Jacoba Klazien (Jacolien) Vreugdenhil (K XI at.3) met Albert Schippers,  
 geboren 9 maart 1970 te Enschede, zoon van Aaldert Schippers en Femmigje Hobbelink. 
21-11-1997 te Barbados:  Carola Vreugdenhil (K XI ao.3) met Marco van Zoest, geboren 28 september 1963 te Rheden,  
 zoon van Herman van Zoest en Catharina van Wolferen. 
30-05-1998 te ´s-Gravenzande: Marianna Geertruida Johanna Vreugdenhil (C XI ab.3) met Dirk Jan Haas, geboren 2 julli 1964 
 te ´s-Gravenzande, zoon van Johannes Marinus Haas en Pieternella Sonneveld. 
28-08-1998 te Naaldwijk:  Abraham Cornelis (Bram) Vreugdenhil (C XI ag.3) met Elizabeth (Ellen) van der Meer,  
 geboren 20 april 1972 te ‘s-Gravenzande, dochter van Van der Meer en … 
13-11-1998 te Oud-Beijerland:  Simon Cornelis Vreugdenhil  (K XI am.1) met Ineke van Noordt, geboren 5 september 1974 te  
 Oud-Beijerland (Rotterdam), dochter van A.R.T. van Noordt en Marietje van den Berg. 
13-02-1999 te Amsterdam:  Dirk Jan-Wessel Vreugdenhil (N XI g.2) met Frouwke Eilke Justa Bezemer, geboren  
 10 november 1971 te Amsterdam, dochter van Jan Bezemer en Eentje Eilke Goren. 
25-06-1999 te Dokkum:  Johnny Vreugdenhil (K XI ao.2) met Antje Feenstra, geboren 21 december 1967 te Ferwerd, 

 dochter van Harmen Feenstra en Jantine Pool. 
02-02-2001 te Monster:  Sarina Diana Shirly Vreugdenhil (C XI ak.3) met Hendrikus Johannes Adrianus (Henk)  
 Vollebregt, geboren 15 augustus 1970 te Delft, zoon van Hendrikus Adrianus Petrus Vollebregt  
 en … 
16-05-2003:  Jan Vreugdenhil (K XI at.5) met Johanna Paulina (Paulien) den Doelder, geboren 5 maart 1981 
 te Hoogeveen, dochter van  … 
08-10-2003 te Naaldwijk:  Sandra Carina Vreugdenhil (O X y.1) met Rijk Bernardus Wilhelmus (Richard) Alsemgeest,  
 geboren 9 mei 1974 te Kwintsheul, zoon van Wilhelmus Nicolaas Alsemgeest en Jozien Joosse. 
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10.000 namen in de digitale 
Stamboom 

 
Bij het uitbrengen van het boek ‘HET 
WESTLANDSE GESLACHT VREUGDEN-
HIL - Bijkans vier eeuwen genealogie’  
wisten we dat het boek bij het uitbren-
gen al niet meer up-to-date was.  
Vanaf 1985 proberen wij zo goed moge-
lijk bij te blijven met burgerlijke-stand-
mutaties sindsdien.  
 
Door de bijzondere inzet van Tom Vreug-
den hil (O X z) is er naast het prachtige  

Digita le  stamboomDigita le  stamboom   

26-03-2005 te Maasmechelen:  Leendert Vreugdenhil (D XI an.3) met Bart Jans, geboren 27 juli 1962 te Maasmechelen,  
 zoon van Wilfried Jans en Julia Kloostermans. 
07-04-2005 te Zoetermeer:  Sjoerd Hendrik Vreugdenhil (O X y.4) met Angelique Horters, geboren 29 oktober 1979 te  
 Voorburg, dochter van Theodorus Cornelis Johannes Horters en Corrie … 
20-04-2006 te Maarssen: Annemarie Irene Vreugdenhil (N XI g.3) met Rudolf Hessel, geboren 28 januari 1972 te 
 Utrecht, zoon van Piet Hessel en Jeanne Cornelia Maria de Heer. 
02-08-1006 te Vlissingen: Martha Vreugdenhil (O XI k.6) met Albert Groothedde, geboren 30 maart 1982 te Utrecht, 
 zoon van Albert Groothedde en Willempje Adriana Grisnich. 
29-09-2006 te Den Bosch:  Louise Amelia (Anneloes) Vreugdenhil (K XII j.1) met Edo van Winterswijk: geboren 1 juni 1972 
  te Amersfoort, zoon van … 
20-04-2007 te Ouddorp: Peter Vreugdenhil (D XI e.2) met Regien Riemens, geboren 2 april 1974 te Middelburg, 
 Dochter van Laurens Jan Riemens en Jacomina Brouwer. 
06-08-2009 te Naaldwijk:  Anke Vreugdenhil (C X ao.1) met Corné Johan van Steekelenburg, geboren 15 juni 1980 te  
 De Lier, zoon van Andreas Johannes Maria van Steekelenburg en Nicolette Apelonia Maria  
 Zeestraten. 
02-07-2010 te Midden-Delfland: Petronella Jacoba (Petra) Vreugdenhil (K XII ap.1) met Willem Cornelis Remco van Eendenburg, 
 geboren 20 oktober 1975 te Delft, zoon van Jacob van Eendenburg en Geertje Vermeulen. 
22-10-2010 te Klundert:  Ingrid Vreugdenhil (K XI as.2) met Dennis Alfonso Suárez-Palencia, geboren 18 oktober 1976  
 te Caracas (Venezuela), zoon van  Antonio Suárez en Ramona Antonia Palencia. 
02-02-2011 te Almere:  Pieternella Plonia (Nella) Vreugdenhil (C XI c.3) met Evert Jan Ilbrink, geboren 24 oktober 1963 
 te Soest, zoon van … 
23-08-2011 te Vlissingen: Theodoor Vreugdenhil (O XI k.7) met Willine Alida (Wiljanne) 
 Boon, geboren 3 juli 1990 te Best, dochter van  

 Cornelis Boon en Maria Willemina de Boer. 
OVERLEDEN 
08-01-2008: Hendrika Kok-Vreugdenhil (C IX d.9).  
31-05-2011 te Hilversum: Dieni Irene Vreugdenhil– Beekman (N XI g). 
25-10-2011 te Venlo: Pieternella Greta Vreugdenhil–van Driel (D XI ah). 
25-12-2011 te ’s-Gravenzande:  Adriana Wilhelmina Vreugdenhil–van den Berg (C X n). 
07-01-2012 te Den Haag: Jochem Gerrit Vreugdenhil (C XI ab). 
18-01-2012 te Leuven (België): Ariena Cornelia van Biezen-Vreugdenhil (O IX k.1). 
21-02-2012 te Maassluis: Abram Vreugdenhil (K X ac). 
   
Dank aan allen die hiervoor berichten instuurden. Doet u het ook?     
Aat 
 
OPROEP (herhaling) 
Wie is de Jennifer Vreugdenhil (geboren 12 januari 1995), die verleden jaar voor  
het  Nationale Vrouwenvoetbalelftal onder 17, als keepster werd geselecteerd? 

oranje boek een digitale versie van de 
stamboom opgezet. Het oranje boek be-
vatte ongeveer 8.800 namen.  
 
Op moment van schrijven hebben we 
9.983 namen in de digitale stamboom 
(gewoon raadpleegbaar via de website: 
toegang als ‘familielid’ en gebruik 
‘online’ als login én als wachtwoord, en 
een wereld gaat voor u open). 
 
De afgelopen drie maanden kon ik circa 
100 namen toevoegen, dus op het mo-
ment dat u dit leest zullen we de magi- 

sche grens van 10.000 wel overschreden 
zijn. 
Veelvuldig hebben we u laten weten dat 
wij nog veel namen missen van nakome-
lingen van Vreugdenhillen die eind 1800 
en begin 1900 geëmigreerd zijn. Mijn 
pogingen om via Facebook in contact te  
komen met de ‘buitenlandse’ Vreugden-
hillen leveren tot op heden nog niet echt 
veel op. We houden ons aanbevolen wie 
nog een goed idee heeft om die gaten op 
te vullen.  
 
Naar mijn mening ontbreken voor wat 
betreft de ‘Nederlandse’ naamgenoten 
ook nog de nodige gegevens.  
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw burgerlij-
ke-stand-gegevens en die van uw vader 
en moeder alsmede uw kinderen te veri-
fiëren en waar nodig te verbeteren c.q 
aan te vullen.  
Voor alle duidelijkheid, de kinderen van 
vrouwelijke Vreugdenhillen nemen we 

niet mee in de stamboom, tenzij die kin-
deren de achternaam Vreugdenhil heb-
ben meegekregen.  
 
Bij deze onze hartelijke dank voor de 
door u te nemen moeite. Uw reactie zien 
wij dan ook met belangstelling tegemoet. 
 
Aat Vreugdenhil 

Getrouwd op 23 augustus te Vlissingen: 
Theo en Wiljanne  (O XI k.7) 

Mats Tobias Louis Vreugdenhil,  
geboren 19 december 2011 
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De Vreugdeschakel is een uitgave van de 
  FAMILIESTICHTING VREUGDENHIL 
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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   Dichtbundel  Mar ianne Vreugdenhi lDichtbundel  Mar ianne Vreugdenhi l   
Marianne Vreugdenhil (E X b.1) berichtte 
ons met gepaste trots het verschijnen op 
25 november 2011 van haar dichtbundel, 
getiteld:  
‘Saudade - Poëzie van de weemoed’. 
 
Marianne schrijft beeldende poëzie. Sau-
dade is een impressie, een observatie. 
Maar ook weemoed en verlangen zijn 
ingrediënten die de gedichten in deze 
bundel kleur geven. De Fado is in Portu-
gal een zeer gewaardeerde zangkunst 
(Portugees levenslied). In de Fado wor-
den alle facetten van het leven bezongen 
zoals verdriet, melancholie, blijheid, 
feeststemming en weemoed (saudade). 
Deze gedichten zijn ook een beetje Fado. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Marianne woont in Amsterdam en was 
vele jaren werkzaam als kleermaakster 
en modeontwerpster. De mode heeft ze 
jaren geleden vaarwel gezegd en zij is –
zoals ze het zelf verwoordt- van het 
‘verfraaien van de buitenkant’ van de 
mens nu al jaren bezig met ‘het verfraai-
en van de binnenkant’ van de mens 
d.m.v. het bestuderen van Oosterse filo-
sofie.  
Daarnaast houdt zij zich ook bezig met 
schrijven. Door studies in Oosterse Filo-
sofie, met name de Advaita Vedanta, is 
haar leven enorm verrijkt en heeft haar 
leven een volkomen andere wending 
genomen. Zo heeft zij zo'n zeven jaar 
geleden poëzieworkshops ontwikkeld. 
Deze poëzieworkshops gaan meestal uit 
van een thema en worden zowel aan 
volwassenen als aan kinderen gegeven. 
Poëzie aan kinderen is altijd een groot 
feest. De workshops geeft zij thuis en op 
locatie bv in bibliotheken en op festivals  

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 
Vreugdenhil, Molenaarlaan 21 in De Lier. 

De Vreugdenhi l lenwinkelDe Vreugdenhi l lenwinkel   

(trouwens: Marianne is op zoek naar 
mensen om weer een nieuwe groep te 
kunnen starten).  
 
De redactie van de Vreugdeschakel felici-
teert Marianne met het verschijnen van 
deze poëziebundel en wenst haar veel 
succes bij de verkoop hiervan en bij haar 
verdere activiteiten. De bundel is ver-
krijgbaar via internet bij uitgeverij 
Boekscout: www.boekscout.nl  
Paperback 12,5 cm x 20 cm. Aantal pa-
gina's: 50. ISBN: 978-94-6176-613-7. 
Prijs: € 13,95. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De Vreugdenhillengolfdag 2012 zal ge-
houden worden op zaterdag 2 juni of 
vrijdag 8 juni. 
Aanmelden vóór 10 mei, de datum waar-
op de meesten kunnen wordt de golfdag. 
 

De golfdag wordt gehouden bij: 
Golfclub Strijen, Molenwegje 2-b, 
3291 CG STRIJEN 
 
Indeling van de dag: 
11.00 uur  Ontvangst 
11.30 uur Aanvang golfen (2x9-holes) 
16.00 uur Borrelen 
17.30 uur Diner 
 
Voor meer info en aanmelden:  
Gerard Vreugdenhil, 06-53606586 of  
078-6103765. 
E-mail: gvreugdenhil@wish.nl 
 

Golfdag  2012Golfdag  2012   

Een trotse Marianne 

http://mail.vreugdenhil-online.com:81/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.boekscout.nl
mailto:gvreugdenhil@wish.nl

