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G r o e n e  p a s s i e 

In Vreugdeschakel nr. 75 (aug. 2012) 
stelden wij u voor aan boswachter Daan 
Vreugdenhil (B XI c.1 - Herman Daniël) 
uit Zwolle en beloofden u in een van de 
volgende Vreugdeschakels een nadere 
kennismaking met hem. 
Wij laten hem daartoe nu zelf uitgebreid 
aan het woord. 
 
Groene tak 
Ik kom uit een geslacht van Vreugdenhil-
len die altijd veel buiten komen en hou-
den van reizen. Ook bij mij zat dat er al 
vroeg in. Toen ik een paar jaar oud was 
werd ik meegenomen op trektochten 
door heel Europa. Vaak zelf lopend, soms 
even in de rugzak om uit te rusten. Mijn 
vader nam mij mee om vogels te kijken. 
Meestal gingen we naar de Ooijpolder bij 
Nijmegen. We woonden op de mooiste 
plek van Nederland. Op de heuvel in het 
bos met uitloop naar de uiterwaarden 
van de Waal. Mijn opa stond als bioloog 

voor de klas en schreef ondertussen zijn 
proefschrift. Maar ook nam hij zijn kinde-
ren mee naar buiten om ze de natuur-
pracht te laten zien. Zowel mijn oom 
Daan als mijn vader Bram zijn biologie 
gaan studeren. Beiden zijn ook in het 
biologenvak terecht gekomen. Mijn oom 
en vader waren van jongs af aan een 
stimulans om buiten te zijn, te observe-
ren en te studeren. Ook andere neven en 
nichten zijn in het groen terecht geko-
men, een echte groene tak! 
 

 
Natuurmonumenten 
20 jaar later ben ik boswachter bij Na-
tuurmonumenten en ben ik mede-
eigenaar van een goed lopende survival 
school. Het is drie jaar geleden dat ik bij 
Natuurmonumenten kwam werken. 

 Ik vind het een heel erg fijne organisa-
tie. Ze komen op voor de natuur in Ne-
derland en proberen de mensen er op 
allerlei manieren van te laten genieten.  
Ik werk in Salland. Hier liggen tien terrei-
nen die ik met een heel team boswach-
ters beheer. Grofweg ligt de grens tussen 
Zwolle, Deventer en Ommen. De meest 
belangrijke gebieden die hierin liggen, 
zijn landgoed Eerde en het Nationaal 
Park de Sallandse Heuvelrug.  
 
Landgoed Eerde  
Landgoed Eerde is een prachtig landgoed 
uit 1715. De kavels liggen er nog net zo 
bij als 140 jaar geleden en dat is uniek in 
Nederland. De eeuwenoude laanbomen 
staan keurig opgesteld in een door de 
baron uitgedachte precisie. Dezelfde fa-
milie boeren die hier vijf generaties gele-
den boerden, halen nog steeds hun op-
brengst van het landgoed. Er is een 
prachtige afwisseling van graslanden, 

bosjes, heideveldjes en water. Er zijn 
vele dieren actief zoals dassen, spechten, 
reeën, vossen en wat te denken van de 
prachtige gele wielewaal.  
Cultuurhistorie, landbouw en natuur ko-
men allemaal samen op dit prachtige 
landgoed.  
 
 
 
Sallandse Heuvelrug 
Het Nationaal Park de Sallandse heuvel-
rug is een groot gebied dat in nauwe 
samenwerking met Staatsbosbeheer 
wordt onderhouden. Het is een uitge-
strekt heidegebied met daar rondom bos. 
Het gebied is heel erg reliëfrijk. Vanaf de 
top van de berg kan je op een heldere 
dag Zwolle zien liggen, zo'n 40 kilometer 
verderop. Het gebied heeft vooral veel 
bekendheid door de aanwezigheid van 
het korhoen. Het is het laatste bolwerk 
van de korhoen en de populatie neemt 
af, juist daarom ben ik trots ervoor op te 
mogen komen. Daarnaast zijn er veel 
andere bijzondere diersoorten zoals 
roodborsttapuit, zandhagedis en nacht-
zwaluw waar het erg goed mee gaat. 
 
Werkzaamheden 
Mijn werk bestaat voornamelijk uit het 
coördineren van veel werkzaamheden. Ik 
ben verantwoordelijk voor de monitoring 
en de natuurkwaliteit van de gebieden. 
Dat betekent dat we een bepaalde visie 
schrijven welke kant we op willen met 
het gebied. De doelen hierin beschreven, 
worden middels monitoring getoetst; dit 
is veel werk. We willen graag weten wel-
ke dieren en planten er in onze gebieden 
zitten. Zelf doe ik buiten behoorlijk wat 
monitoring.  
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Beste familieleden! 
De eerste Vreugdeschakel van 2013 en 
dit keer weer acht pagina’s! Dus lekker 
veel informatie over familieleden, dankzij  
o.a. ook uw tips! Mocht uw suggestie 
(nog) niet gehonoreerd zijn, wellicht in 
een volgende schakel. Blijf ons a.u.b. 
ideeën sturen, wij zijn er erg blij mee en 
het geeft ons inspiratie. 
In deze Vreugdeschakel ook informatie 
over de uitbreiding van het bestuur en 
enkele oproepen. 
Het bestuur wenst u weer veel leesple-
zier en een mooie zomer met  veel zon! 
 
Jaarlijkse donatie 
Ja, ja – hij zit er weer bij: de jaarlijkse 
acceptgirokaart! Eenmaal per jaar krijgt 
u zo de mogelijkheid een financiële bij-
drage te doen aan onze familiestichting. 
Met uw steun wordt o.m. het uitbrengen 
van de Vreugdeschakel, het beheer van 
de website en het bijhouden van de 

stamboom bekostigd. 
Vandaar ons vriendelijke verzoek aan u 
een minimale donatie van € 15,00 via 
bijgaande acceptgiro aan ons over te 
maken. Een hoger bedrag is uiteraard 
meer dan welkom.  
 
Graag zeggen wij u bij voorbaat dank 
voor uw medewerking.  
 
 
 
Dear Vreugdenhil’s: all over the 
world! 
Until now we have sent you the Vreug-
deschakel in hard copy. However the 
cost of sending it by postal services are 
quite expensive. Besides that the finan-
cial contribution from abroad is very lim-
ited.  
So we intend to send  you in the near 
future the Vreugdeschakel (hopefully a 
version in Dutch and in English) only by 
e-mail. That is why we kindly ask you to 
send us your e-mail address to 
info@vreugdenhil-online.com  
 
For the financial contributions from 
abroad we opened a PayPal account. On 
our web-site you will find a heading 
called ‘Stichting’. Click on it and click 
again on ‘donatie’. Under the red lines 
you can click on a creditcard button and 
after that you can fill in your own 
bankaccount- or creditcardnumber. 
For now I wish you and your family the 
best. Heartily greetings and hope to hear 
from you soon, 
 
The treasury of the family foundation 
Vreugdenhil, 
 
Aat Vreugdenhil  
 
 

Daan Vreugdenhil 

I n t r o 

mailto:info@vreugdenhil-online.com
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K r  o  n  i  e  kK r  o  n  i  e  k   

De gegevens hebben ditmaal betrekking 
op mutaties in de burgerlijke stand die 
ons tussen 1 november 2012 en 1 fe-
bruari 2013 bekend zijn geworden.  

GEBOREN 

18-12-1995 te Goes:  Ivo, zoon van 
Pieter Vreugdenhil  (K XII al) en Cornelia 
Margarita Maria Veer. 

  
12-09-1999 te Hoedekenskerke: Viona,  
dochter van Pieter Vreugdenhil (K XII al) 
en Cornelia Margarita Maria Veer. 
   
24-10-2002 te Delft: Jochem Johannes,  
zoon van Pleun Vreugdenhil (C XI ae.4)  
en Irene Johanna Christina Koene. 

  
01-08-2006 te ’s-Gravenzande: Felix  
Job, zoon van Pleun Vreugdenhil  
(C XI ae.4) en Irene Johanna Christina  
Koene. 
   
04-11-2008 te ’s-Gravenzande:  
Rebecca Catharina Eliana, dochter van  
Pleun Vreugdenhil (C XI ae.4) en Irene  
Johanna Christina Koene. 
  
02-11-2009 te Utrecht: Lars Jacob, zoon  
van Stefan Jacob Vreugdenhil (K XII f.3)  
en Siebregje Geertruda van Keulen.

   
02-08-2010 te Naaldwijk: Billy Marinus,  
zoon van Marien Cornelis Vreugdenhil  
C XI al.3) en Maria Loesje (Mariska)  
Sosef.  
 
11-04-2012 te Rotterdam: Amy, dochter 
van Raymond Vreugdenhil (X II b.1) en  
Anouchca Maria Alsemgeest. 

  
03-07-2012 te Utrecht: Niels Janno,  
zoon van Stefan Jacob Vreugdenhil  
(K XII f.3) en Siebregje Geertruda van  
Keulen. 
   
29-08-2012 te St Albert (Alberta,  
Canada): Rebecca Vivian, dochter van  
John Abraham Vreugdenhil (K XI bf.2)  
en BonnieLea Davison. 

 

 
 
 

Vervolg van pagina 1 
 
Dit jaar ga ik weer vogels en libellen mo-
nitoren. Maar er zijn gelukkig een hele-
boel vrijwilligers die mij helpen bij het 
uitvoeren hiervan.  
Het is veel te veel: ik zou er zelf niet aan 
toe komen en ik heb er de kennis niet 
voor! Sommige mensen weten zoveel 
van specifieke plantjes, libellen en nacht-
vlinders. Dat zijn echte specialisten. Ik 
ben een generalist en weet daarom van 
alles een beetje.  
 
Verder geef ik gevraagd en ongevraagd 
advies aan collega's die zich bezig hou-
den met het natuurbeheer (buiten hak-
ken en zagen), recreatie en voorlichting 
of hoe om te gaan met pachters. Het 
werk is enorm veelzijdig. Het ene mo-
ment zit ik buiten bij een dassenburcht 
te posten, het volgende moment word ik 
door een collega gevraagd mee te den-

ken in een project. Dan weer ben ik met 
een ambtenaar van de Provincie in ge-
sprek of zit ik met een boer om te keu-
kentafel. Het werk is prachtig en veelzij-
dig, maar ook druk en soms een beetje 
stressvol. 
 
Natuurmonumenten is twee jaar geleden 
een nieuwe koers gaan varen. Meer ver-
binden met mensen. De verwondering 
van de natuur overbrengen op iedereen. 
Mensen mee laten denken over de  
kwaliteit van de natuur. Wat vind jij be-
langrijk in een natuurgebied. Hoe kan je 
ervoor zorgen dat alle belangen gehoord 
en deels behartigd worden. Hoe kan je 
ervoor zorgen dat de natuur in Nederland 
ook over 50 jaar gewaardeerd wordt met 
een toename in biodiversiteit en veel 
mensen die ervan genieten. Dat zijn gro-
te uitdagingen waar we als vereniging 
voor staan. Leuke ambitieuze uitdagin-
gen. Onze maatschappij wordt door de 
natuur gedragen. Die moeten we niet 
kwijt raken, het is onze basis.  
 
Survivalschool 
Twee jaar geleden ben ik begonnen met 
mijn eigen survivalschool: 
‘Bosbeweging’. De natuur heeft veel 
kracht, het is de bron waar we vandaan 
komen en waar we inspiratie uit putten. 
Ik neem mensen mee op cursus om te 
leren overleven in het woud. Een onder-
komen te bouwen, vuur te maken door 
wrijving, het vinden van eetbare planten. 
Maar ik leer cursisten ook het bos op-
nieuw te leren ontdekken. Het bos is 
meer dan een decor. Het bos zit vol le-
ven en kracht, als je het maar wil zien en 
erbij stil staat.  
 
Kortom, mijn leven staat in het teken 
van de natuur. Ik vind het een machtige 
inspiratiebron, het brengt me veel en ik 

geef er veel aan terug. 
 
Daan Vreugdenhil 
 
Als redactie danken wij Daan voor zijn 
uitgebreide verhaal en wensen hem veel 
plezier en succes met zijn mooie werk in 
de natuur! Ik weet niet hoe het u ver-
gaat, maar wij krijgen zin om eens een 
kijkje te gaan nemen in de hierboven 
beschreven gebieden. 

GETROUWD/PARTNERSCHAP 
 
17-05-2003 te Fredericton  (New Bruns- 
wick, Canada): John Abraham Vreug- 
denhil (K XI bf.2)  met Bonnie Lea Davi- 
son, geboren 11 maart 1973 te Edmon 
ton (Alberta, Canada), dochter van  
Donald Lawrence Davison en Valerie  
Davis. 
 
10-07-2004 te Utrecht: Harriët Adriane  
Elisabeth Arianne Gertruide Joanne  
Vreugdenhil (O X k.1) met Michiel van  
der Flier, geboren 9 november 1970,  
zoon van Albert Gerard van der Flier en  
Elza Christina Marie van Almeloo. 
 
01-08-2005 te Barrie (Ontario, Canada):  
Peter Cornelis Vreugdenhil (K XI bf.1)  
met Robin Lee-Ann Buzzie, geboren  
19 januari 1978 te Thunder Bay 
(Ontario, Canada), dochter van Gary 
Albert Buzzie en Romona Lee Bortolini. 

 
01-09-2012 te Eindhoven:  Arianne Ger- 
truide Joanne Vreugdenhil (O X k.2) met 
Gijs Petersen Nobbe, geboren 13 okto- 
ber 1980 te Eindhoven, zoon van Arend  
Petersen Nobbe en Elisabeth van Vught. 
 
OVERLEDEN 
   
07-09-2012 te Leiden: Sara Doorduin-
Vreugdenhil (K X n.5). 
 
29-11-2012 te Elburg: Agatha Koetsier-
Vreugdenhil (N X b.2). 
 
14-12-2012 te Delft: Arie Vreugdenhil  
(K XI w). 
  
31-01-2013 te De Lier: Teunis Vreug-
denhil (N X ad). 
 
 
Dank aan allen die hiervoor berichten 
instuurden. Doet u het ook? 
 
Aat 

De Vreugdenhi l lenwinkelDe Vreugdenhi l lenwinkel   

 
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. 
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Hoe ouder  hoe mooierHoe ouder  hoe mooier   

Op een  prachtige dag met de tempera-
tuur tegen de 20° C. rijd ik langs de 
Maasdijk in de gemeente Westland rich-
ting Hoek van Holland. Links en rechts 
het vele glas van de tuinbouwkassen, 
vanaf de dijk heb je daarop een prachtig 
zicht en als je er van houdt, gaat je hart 
open! 
 
Mijn doel is Jochem Vreugdenhil (C XI 
ae), hij woont met zijn vrouw Riet in de 
gemeente ’s‑Gravenzande. Hier was hij 
jarenlang tuinder en teelde aanvankelijk 
groente en later bloemen. 
De vier kinderen die ze samen hebben, 
zijn inmiddels uitgevlogen en er zijn vijf 
kleinkinderen in de leeftijd van vier tot 
negentien jaar. 
 
Jochem zal me iets te vertellen over zijn 
hobby. Nu waren er in vroeger jaren niet 
veel  tuinders die naast het bedrijf nog 
tijd hadden  (of namen) voor andere 

activiteiten. Nou ja: in kerk of politiek, 
en als je een beetje muzikaal was de 
muziekvereniging of het mannenkoor, 
dat kon nog net! Ik ben dus wel be-
nieuwd hoe Jochem -naast zijn bedrijf- 
tot zijn bijzondere hobby gekomen is. 
 
Jochem vertelt 
“Mijn vader was een actief en onderne-
mend iemand en ging  zijn kinderen voor 
in de Westlandse mentaliteit van hard 
werken en jong beginnen.  Als zesjarig 
jongetje leerde ik al de handen uit de 
mouwen te steken, bijvoorbeeld koeien 
melken en andere klusjes die voorhan-
den waren in het bedrijf.” 
 Er was genoeg te doen,  dus tijd aan 
andere ‘nutteloze’ zaken besteden, vond 
vader Vreugdenhil niet nodig, over 
zwemles bijvoorbeeld: “Water is voor de 
vissen: kinderen zwemmen niet!” Echter, 
als het water bevroren was, werd een 
uitzondering gemaakt: dan mocht er wel 
geschaatst worden!  
Al met al heb ik de indruk dat Jochem 
terugkijkt op een plezierige jeugd.   
 
Maar zo kon het dus gebeuren dat hij als 
kersverse echtgenoot in de jaren zestig 
weinig of geen interesses naast zijn be-
drijf had.  
Vond zijn vrouw Riet het een benauwen-
de gedachte dat zij zijn enige liefhebberij 
was?  
Zij was het in ieder geval die de aanzet 
gegeven heeft tot een grote hobby van 
Jochem: een boeiende verzameling oude 
landkaarten, hoofdzakelijk van het West-
land.  
Op zijn verjaardag gaf zij hem namelijk 
als cadeau een reproductie van een plat-
tegrond van het Westland, uitgegeven 
door de  in de 18e eeuw bekende uitge-
ver/boekhandelaar Isaak Tirion (1705-
1765).  

Dat wekte zijn interesse en Jochem ging 
vanaf die tijd verzamelen.  
Langzaamaan breidde de collectie zich uit 
en omvat nu veel interessante stukken: 
de oudste kaart in zijn bezit dateert van 
1584! 
 

We kunnen wel stellen dat hij in de loop 
der jaren steeds fanatieker geworden is: 
hij bezoekt beurzen in Nederland 
(Jochem noemt bijvoorbeeld de Pieters-
kerk en Hooglandse kerk in Leiden) en 
soms zelfs in het buitenland. 
 
Exposeren 
Inmiddels is de collectie dermate interes-
sant dat er in ruimere kring aandacht 
voor is.  
Zo exposeerde hij eind jaren ’70 al in de 
Rabobank in ’s-Gravenzande en enkele 
keren  tijdens de Nationale Monumenten-
dag  (’s-Gravenzande en gemeentehuis 
Naaldwijk).  
 
Een hoogtepunt was tijdens de Vreug-
denhillenreünie in ’s-Gravenzande 
(7 oktober 2000). Aan alle Vreugdenhil-
len is toen namelijk als herinnering aan 
die dag een kopie van  een gedeelte van 
een kaart uit 1712 van Hoogheemraad-

schap Delfland uitgereikt. Op dit gedeelte 
wordt het ‘Vreugdenhilse laantje’ ge-
noemd. Dit stuk  uit de verzameling van 
Jochem is door hem tijdens de reünie bij 
opbod verkocht: een Vreugdenhil had er  
ƒ 1.025,-- voor over. 
 
Tweede Maasvlakte 
Meer recent is een ander hoogtepunt: 
van 29 mei tot 20 juli 2010 waren zijn 
kaarten onderdeel van  een tijdelijke ex-
positie in de Yangtzezaal van Futureland 
op de Tweede Maasvlakte.  
Deze tentoonstelling droeg de naam 
‘Nederland groeit’. 
Het ging daar professioneel aan toe, de 
kaarten van Jochem werden allemaal 
uniform ingelijst en de officiële opening 

werd gedaan door een  kleinzoon van 
Jochem. Er waren genodigden en natuur-
lijk ging het gepaard met een  hapje en 
drankje. Ook RTV Rijnmond besteedde 
aandacht aan het gebeuren.  
De tentoonstelling ‘Nederland groeit´ is 
inmiddels weer vervangen door een an-
dere, maar voor geïnteresseerden: Futu-
reland, het tentoonstellingsgebouw op de 
Tweede Maasvlakte, is nog steeds 
(gratis) te bezoeken. De uitbreiding van 
het Havengebied van Rotterdam en acti-
viteiten die daarmee samenhangen, wor-
den hier uitgebreid belicht.  
Informatie is te vinden op: http://
www.maasvlakte2.com/nl/futureland  
 
Wat in de jaren zestig als een verjaarsca-
deautje begon, is redelijk uit de hand 
gelopen en heeft Jochems blik behoorlijk 
verruimd: inmiddels is zijn interesse ver-
breed naar oude documenten betreffende 
de land- en tuinbouw. Het heeft hem 

ontmoetingen en contacten gebracht met 
interessante personen en hij maakte in 
dit verband zelfs reizen naar beurzen in 
o.a. Parijs, Bristol, York, etc.  
Zoon Pleun is ook besmet met het virus 
en aan het verzamelen geslagen, en ook 
een kleinzoon heeft al interesse in die 
richting! 
 
Na afloop van het gesprek kreeg ik een 
bos bloemen en een tasje tomaten mee, 
met de mededeling: “Dan kan je weer 
thuiskomen!” En thuis werd ik natuurlijk 
met open armen ontvangen met die ech-
te Westlandse producten. 
 
Leni (red.) 
 

VAREND CORSO WESTLAND 2013 
 
In augustus trekt voor de 16e keer het 
Varend Corso door de wateren van het 
Westland en omstreken. Thema: ‘Durf te 
dromen’.  De meer dan 425.000 bezoe-
kers die het corso jaarlijks bezoeken, 
kunnen zich op 2, 3 en 4 augustus laten 
verrassen door de bonte stoet van ver 

sierde schuiten, sloepen en zeilende 
westlanders. Drie van die versierde bo-
ten worden bestuurd door een Vreugden-
hil (waaronder Jochem over wie op deze 
pagina een artikel staat).  
 
Kom naar dit gratis evenement op vrij-
dag, zaterdag of zondag! Gedetailleerde 
informatie op:  www.varendcorso.nl 

Jochem  Vreugdenhil 

http://www.varendcorso.nl
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Nieuws/oproepenNieuws/oproepen   
 

Van 2007 tot 2011 mocht ik als fractie-
voorzitter voor de ChristenUnie zitting 
nemen in Provinciale Staten van Noord-
Brabant. Een boeiende en enerverende 
tijd.”  
In twee opeenvolgende verkiezingen 
voor de Tweede Kamer prijkte dan ook 
de naam Vreugdenhil op de kieslijst van 
de ChristenUnie. Tot een zetel in Den 
Haag is het nog niet gekomen. Momen-
teel is Hermen wethouder ruimtelijke 
ontwikkeling, handhaving en toezicht en 
duurzaamheid in de gemeente Aalburg.  
“Het is mooi als je je als verantwoordelijk 
bestuurder direct kunt inzetten voor de 
samenleving.  
‘Gewoon Doen’ is het motto van ons coa-
litieprogramma. Dat past bij mij en bij de 
streek waar ik woon.  
Gewóón doen, zonder al te veel gekke 
fratsen maar wel aanpakken, gewoon 
dóen!” 
 

Eigen bedrijf 
Na achtereenvolgens gewerkt te hebben 
voor de Dienst Landbouw Voorlichting en 
de Bestuurs Academie heeft Hermen 
naast het politieke werk het onderne-
merspad gekozen. “Sinds ruim anderhalf 
jaar ben ik eigenaar/bestuurder van de 
Academie voor Openbaar Bestuur 
(www.AcademievoorOpenbaarBestuur.nl)
Vanuit een netwerksamenwerking ver-
zorgen wij opleidingen, training en coa-
ching voor medewerkers bij de overheid. 
Op verschillende fronten werk ik zo met 
hart en ziel aan een sterk openbaar be-
stuur!”  
 

@H_Vreugdenhil 
Hermen is heel actief op Twitter. “Ik was 
dan ook één van de eerste volgers van 
de familiestichting @Vreugdenhillen op 
Twitter. 
Erg leuk om al die Vreugdenhillen zo in 
den lande en ver daar buiten te kunnen 
volgen. Levert meteen wat publiciteit op. 
Mooi dat we zo ook via de social media 
de familiebanden warm houden!” 
 
‘Waarvan akte!’ zeggen wij dan maar als 
bestuur en dankjewel Hermen voor je 
bijdrage! 
 

 

Uitbreiding/taakverdeling bestuur 
Sinds december 2012 is de samenstelling 
van het bestuur uitgebreid met twee 
personen en de taken zijn opnieuw ver-
deeld.  
Nieuw in het bestuur zijn Gerrit Vreug-
denhil (C XI ac) uit ‘s-Gravenzande en 
Piet Vreugdenhil (N XI w) uit Naaldwijk.  
 
Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 
Gerrit Vreugdenhil (C XI ac), voorzitter. 
Leni Haaring-Vreugdenhil (N IX k.9), 
secretariaat en redactie Vreugdeschakel. 
Aat Vreugdenhil (C X y.2), penningmees-
ter en bijhouden stamboom. 
Martijn Vreugdenhil (E XI b.1), webmas-
ter. 
Dirk Vreugdenhil (N X j.5), redactie 
Vreugdeschakel. 
Piet Vreugdenhil (N XI w). 
 
Het bestuur wordt ondersteund door Pe-
ter Vreugdenhil (E XI b) uit Zoetermeer 

en Gerrit Jan Vreugdenhil (N X ag.3) uit 
Den Haag.  
Deze twee personen wonen als adviseur 
de vergaderingen bij. 
Na jaren van onderbezetting zijn we erg 
blij met deze uitbreiding en vertrouwen 
op een succesvolle samenwerking. 

We hopen nu nog op een snelle invulling 
van een redacteur voor de Vreugdescha-
kel, zie onderstaande oproep! 

 

 

Vertaler 
Het bestuur van de stichting is op zoek 
naar iemand die de tekst van de Vreug-
deschakel in het Engels kan vertalen. Op 
deze manier kunnen we onze buitenland-
se lezers van dienst zijn. Informatie is in 
te winnen bij Leni Haaring-Vreugdenhil. 
 
 
Publicaties van Vreugdenhillen 
Ook zijn we heel geïnteresseerd in de 
publicaties van Vreugdenhillen. Graag 
ontvangen we de auteursnaam, titel, 
jaar, uitgeverij met het liefst ook een 
korte inhoudsopgave. Deze gegevens 
zullen worden opgeslagen in een databa-
se die via onze website beschikbaar zal 
komen. De publicaties zelf (boeken, arti-

kelen) mogen uiteraard ook toegestuurd 
worden naar Piet Vreugdenhil, Dreeslaan 
36, 2672 DN Naaldwijk (of aan de secre-
taris). We zullen ze zorgvuldig documen-
teren en bewaren. 
 
 
Redacteur Vreugdeschakel 
We weten zeker dat er onder de meer 
dan duizend ontvangers van de Vreugde-
schakel mensen zijn met het talent om 
de redactie van de Vreugdeschakel te 
helpen bij het samenstellen hiervan of 
deze redactie zelfs geheel zelfstandig op 
zich te nemen! Het is een leuke en geva-
rieerde functie: afstanden zijn in het  
huidige digitale tijdperk ook geen be-
zwaar meer, bijna alles kan via e-mail.  
Dus meld jezelf of een ander aan, we 
geven graag informatie. Maar wees niet 
te bescheiden: de Vreugdeschakel kun-
nen we niet missen! 
 

In het noorden van Brabant ontmoeten 
we Hermen Vreugdenhil (N XI j.4).  
In het dorpje Nieuwendijk heeft hij sa-
men met Petra Vreugdenhil-Klein en hun 
vier zoons Sander, Thomas, David en 
Maarten een mooi plekje gevonden in 
een dijkhuisje op een steenworp afstand 
van de Biesbosch.  
 
“Hier genieten we elke dag weer van de 
omgeving en de natuur. Zo raak je tel-
kens weer bepaald bij de grootsheid van 
de Schepping en word je je er haast van-
zelf van bewust dat we zorgvuldig met 
de natuur moeten omgaan. Rentmees-
terschap in het omzien naar elkaar, in de 
zorg voor natuur en milieu, in een balans 
van economie en ecologie. Daar wil ik mij 
dagelijks voor inzetten”, aldus Hermen. 
Hij studeerde dan ook Land-, Water- en 
Milieubeheer aan de Hogeschool Laren-
stein. Dat bracht hem in studentenstad 
Wageningen waar hij zijn vrouw Petra 

leerde kennen. 
 
Brabantse Antilliaan 
Hermen is geboren op Curaçao.  
“Noem me maar een Brabantse Antilli-
aan. Het blijft bijzonder als je op Curaçao 
geboren bent. In alles word je toch her-
innerd aan je geboorteplaats, tot aan het 
opgeven van je geboorteplaats bij een 
bekeuring aan toe’’, zegt Hermen Vreug-
denhil lachend voor de warme houtka-
chel.  
Hermen keerde als zevenjarig jongetje 
vanuit zijn geboortegrond terug naar 
Nederland. Als zoon van zendeling Dick 
Vreugdenhil bracht hij zijn jeugd door in 
de warmte. Zon, zwemmen en barbecue-
ën aan de baai zijn de mooie herinnerin-
gen aan een fijne jeugd. “Toch is Cura-
çao niet enkel een paradijs. Er heerst 
daar veel armoede, verslaving en kapot-
te gezinnen. Als kerk deden we daar veel 
voor de kwetsbaren en de armen op het 
eiland. Elke week soep rondbrengen 
staat in mijn geheugen gegrift. Daar is 
de kiem gelegd voor mijn politieke carri-
ère. ‘Recht doen, trouw betrachten en 
nederig de weg te gaan van je God’, de 
woorden uit Micha 6:8 heb ik dan ook tot 
levensmotto gemaakt.”  
 
Politiek met de paplepel ingegoten 
Politiek speelt een belangrijke rol in het 
leven van Hermen. “Bij ons thuis werd 
vroeger al over allerlei politieke onder-
werpen gediscussieerd. Al jong was ik 
betrokken bij de politieke jongerenafde-
ling en in Wageningen heb ik de lokale 
ChristenUnie ondersteund.  
 
 
 
 
 
 

Hermen in actie 

Rentmeesterschap in  de BiesboschRentmeesterschap in  de Biesbosch   
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Je hoeft geen communicatiedeskundige 
te zijn om te kunnen vaststellen, dat als 
er in het buitenland iets gebeurt waarbij 
mensen betrokken zijn, de media dit 
melden met de toevoeging of er wel of 
niet landgenoten bij waren.  
 
Wat daarvan de beweegredenen ook 
mogen zijn, duidelijk is dat een succes-
volle sportprestatie met Nederlanders in 
de hoofdrol of een vliegtuigramp met 
landgenoten onder de slachtoffers de 
betrokkenheid van diegene die het 
nieuws daarover leest, hoort of ziet, in 
sterke mate vergroot.  
 
In engere zin geldt dit ook wanneer  
stad- en dorpsgenoten kennis nemen van 
nieuws over medeburgers. Je voelt je als 
nieuwsconsument nu eenmaal nauwer 
betrokken bij het kampioenschap van de 
plaatselijke sportclub dan bij degradatie 
van een vereniging uit een buurgemeen-

te. Al zullen er in het laatste geval ande-
re redenen meespelen dan alleen maar 
betrokkenheid. 
 
Alleszins aannemelijk is het dus dat wan-
neer er iets gebeurt waarbij een Vreug-
denhil betrokken is en een naamgenoot 
dat hoort, leest of ziet er minimaal van 
extra betrokkenheid sprake is. 
 
 
* Met deze wijsheid in het achterhoofd 
opgeslagen, confronteren wij u met deze 
opvallende kop uit het AD van enige tijd 
terug:`Vreugdenhil moet kiezen’.  
Daar kun je van alles bij fantaseren. Het 
hazenpad? Rechts of links? Niets daar-
van.  
Het blijkt te gaan om de sportieve toe-
komst van Stefan Vreugdenhil 
(C XI, aa.2), elitewegrenner van Koop-
mans Cycling Team en regiobiker ‘om de 
winter door te komen.’  
Aan de vooravond van de langste strand-
marathon voor mountainbikers (Hoek 
van Holland - Den Helder) twijfelde hij of 
hij verder zou gaan op de weg dan wel 
zich zou gaan specialiseren als mtb-er.  
Zei hij: “Ik zal voor mijzelf snel een keu-
ze moeten maken”.  
Via internet stelden wij vast dat hij als 
derde eindigde in de strandrace en dat 
hij dit jaar één van de veertien renners is 
van het nieuwe Koga Cycle Team en ook 
deel uitmaakt van het Mitsubishi Moun-
tainbike team.   
Wij wensen hem veel succes en nemen 
aan dat hij ook dit jaar weer meermalen 
de pers zal halen.  
 
 
* Wie ook continu in de publiciteit is -ook 
in deze kolommen van de Vreugdescha-
kel- is Janneke Vreugdenhil  
(K XI bk.2), die elke maandag in de NRC

-bladen over eten, drinken en alles wat 
daarmee te maken heeft schrijft. In een 
editie van HP/De Tijd van wat oudere 
datum lazen wij dat ze sukkelt met haar 
evenwichtsorgaan.  
Zegt ze: “De eerste maanden kon ik 
niets meer, alleen maar op de bank lig-
gen. Ik was permanent duizelig alsof ik 

tien wodka`s had gedronken of de hele 
dag door in een draaimolen zat”. Ze kon 
niet meer achter de computer zitten en 
schrijven. Hoewel de aandoening waar-
schijnlijk nooit meer helemaal over zal 
gaan, voelde ze zich gelukkig steeds be-
ter. ”Je kunt de hersenen trainen dat 
functieverlies tot op zekere hoogte te 
compenseren en daar ben ik nu mee 
bezig”.  
Ze vertelde ook het liefst voor mannen te 
koken. “Die eten veel fysieker, met hun 
hele lijf. Vrouwen kunnen mutserig doen 
met eten”.  
 
 
* Van de kook- over naar de schilder-
kunst. In januari jl. was er in Amsterdam 
nog een tentoonstelling van werk van 
Keesje Vreugdenhil-van der Maat 
(O VIII c.9), de tweede echtgenote van 
schilder Joop Vreugdenhil, die een broer 
had die schilder en een andere broer die 

beeldhouwer was. Werk van Joop be-
hoort tot de zogenaamde Rijkscollectie, 
en schilderijen van hem zijn te zien in 
het gemeentemuseum van Den Haag.  
 
Keesje was in 1948 toen ze, 31 jaar oud, 
trouwde met Joop, een schildersmodel. 
Ze hadden elkaar ontmoet in het pand 
van de kunstenaarsvereniging Pulchri 
Studio in Den Haag.  
Na haar trouwdag ontdekt Keesje  dat ze 
meer kon dan poseren en begint te schil-
deren. Samen hadden ze een atelier in 
Den Haag,  Keesje volgt ook nog de 
beeldhouwopleiding.  
 
Begin jaren ‘80 gaat Keesje alleen naar 
de V.S. maar houdt wel contact met 
Joop. Ze heeft het in Californië kennelijk 
naar haar zin zo blijkt uit haar werk:  
onnederlands vrolijke schilderijen met 
heldere kleuren en vormen.  
Ze reist veel, schildert en maakt beeldjes 
naar model. Als Joop in 1969 overleden 
is, gaat ze terug naar Nederland. Nog 
steeds schildert ze, vervaardigt beeldjes 
en wandelt o.a. in Engeland en Schot-
land. Tot ze opgenomen wordt in een 

verpleeghuis in Scheveningen. Een vrolij-
ke en hulpvaardige vrouw.  
Op 12 maart jl. komt een eind aan haar 
leven, 96 jaar oud. 
 
 
* Ooit gehoord van een dahliavirus? Die 
bloem stond centraal in een programma-
boekje voor de 27e Nationale Zomerbloe-
mententoonstelling die in Naaldwijk 
plaatsvond. De man die besmet was met 
het virus is Huib Vreugdenhil 
(K XI  v), een 92-jarige tuinder in ruste 
uit Naaldwijk. Een leven lang stekken en 
kweken en het bleef maar kriebelen. Ook 
toen eens omstreeks half mei zijn stek-
ken het na een nachtje nachtvorst  lieten 
afweten. Huib zal het stukje over hem in 
het boekje vast  leuk gevonden hebben 
maar -evenals wij-  moeite gehad heb-
ben met de slotzin: “.. dat het tijd werd 
om zijn oude liefde, dahlia’s kweken, in 
de wilgen te hangen...”. 

 
 
* We gaan terug naar 16 februari jl. 
Studio Sport doet verslag van de KPN 
Grand Prix voor marathonschaatsers in 
het Zweedse Falun.  
Een mistroostig beeld op het scherm, een 
dik wolkendek boven een kaal en nage-
noeg verlaten landschap. Op het ijs  een 
paar kleine groepjes schaatsers. Soms is 
het ene stel vooruit, dan weer het ande-
re.  Het peloton is nergens te zien. Wel 
komt de finish in beeld. De laatste me-
ters. Zijn het twee of drie rijders die bij 
elkaar blijven? Dan schiet er een naar 
voren. Hij gaat het winnen.  
Frank Vreugdenhil (C XI aj.2) doet het. 
Hij toont zijn door kou, wind en ver-
moeidheid getekende gezicht: “Ik had 
het gevoel dat bij de anderen het beste 
eraf was, maar je moet eerst nog maar 
zien te winnen”.  
Of hij dat toen  zo heeft gezegd is dubi-
eus, maar hij zei het wel zo toen hij in de 
negende wedstrijd van de KPN Marathon 
Cup in Groningen in december jl. zijn 
medevluchter Frederik Nauta in de sprint 
klopte en won.  

P e r s o n a l i a 

Frank Vreugdenhil 
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Uitgave van  het  boek ‘Bevers’Uitgave van  het  boek ‘Bevers’   
Het boek beschrijft de leefwijze van de 
bever en zijn geschiedenis in Nederland: 
van het doodslaan van de laatste bever 
bij Zalk in 1826, het weer terugbrengen 
van de bever in de Biesbosch in 1988 en 
de ontwikkelingen sinds die tijd.  
 
Inmiddels komt de bever in grote delen 
van het land voor: naast de Biesbosch 
ook langs de grote rivieren, in de Gelder-
se Poort, in grote delen van Limburg, in 
Flevoland en sinds kort ook in Drenthe 
en Groningen. Het aantal volwassen be-
vers in ons land wordt geschat op zo’n 
750 dieren. Verwacht wordt dat dit aan-
tal zich binnen 10 jaar vertienvoudigt. 
Het zal dus steeds gemakkelijker worden 
om zelf bevers tegen te komen.  
In het boek zijn tips opgenomen om be-
vers te zien te krijgen. Vooral de sporen 
die bevers in het landschap achterlaten 
zijn erg herkenbaar: afgeknaagde bo-
men, dammen of burchten.  

 
Doordat de aantallen flink zullen toene-
men, neemt de kans op overlast ook toe. 
Zoals door het bouwen van dammen met 
wateroverlast op landbouwpercelen of 
door het graven in dijken. Gelukkig is 
overlast voor een groot deel te voorko-
men  
Maar bovenal is de bever een verrijking 
voor de Nederlandse natuur, want veel 
andere soorten profiteren van de aanwe-
zigheid van de bever.  
 
Het boek ‘Bevers’ geschreven door Jasja 
Dekker en Stefan Vreugdenhil is verkrijg-
baar voor € 19,95 via 
www.zoogdierwinkel.nl en met uw aan-
koop steunt u de Zoogdiervereniging. 
 
De redactie van de Vreugdeschakel heeft 
met plezier kennis genomen van de acti-
viteiten van Stefan en wenst hem succes 
met zijn werk voor de Zoogdiervereni-
ging en samen met zijn gezin veel geluk!  
 
 

Stefan Vreugdenhil (K XII f.3), teamlei-
der en lid van het managementteam van 
de Zoogdiervereniging, schreef samen 
met Jasja Dekker het boek ‘Bevers’. 
 
Stefan Vreugdenhil woont met Bregje 
van Keulen in Driebergen samen met 
hun twee zoons, Lars (3 jaar) en Niels 
(geboren in juli 2012). 
Na zijn studie Bos- en Natuurbeheer aan 
de Wageningen Universiteit heeft hij ge-
werkt bij het toenmalige Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
Ook toen was hij al betrokken bij de Be-
verwerkgroep van de Zoogdiervereni-
ging, n.l. als vrijwilliger. 
 
De Zoogdiervereniging 
De Zoogdiervereniging is in 1952 opge-
richt als een platform voor iedereen met 
belangstelling voor zoogdierkunde en 
zoogdierbescherming. Geleidelijk heeft 
de Zoogdiervereniging zich ontwikkeld 

tot een professionele organisatie die 
mensen bijeenbrengt die actief kennis 
verzamelen, ontwikkelen en uitdragen, 
met als doel de actieve bescherming van 
zoogdieren en hun leefgebieden, zowel 
nationaal als internationaal. Naast de 
vele vrijwilligers en werkgroepen die 
actief zijn binnen de Zoogdiervereniging, 
is er het professionele bureau in Nijme-
gen. 
 
‘Jaar van de Bever’ 
De Zoogdiervereniging had 2012 uitge-
roepen tot het ‘Jaar van de Bever’. De 
reden hiervoor was dat het weer erg 
goed gaat met de bever in Nederland en 
dat succesverhaal wilde de Zoogdiervere-
niging graag vertellen.  
Eén van de belangrijkste onderdelen van 
het beverjaar was de uitgave van het 
boek ‘Bevers’, dat is geschreven door 
Jasja Dekker en Stefan Vreugdenhil. 
 
 
 
 

 

Stefan  met Lars en Niels 

After the call in the Vreugdeschakel of 
December 2012 to join our Facebook 
group, it has more than doubled in size. 
The group now has more than 200 mem-
bers from all over the world: from Nor-
way to South Africa and from the USA to 
Japan! 
So if you haven’t done so already, please 
join and share your questions, stories, 
websites, blogs, photos and videos with 
family members across the globe. 
If you are already a member, please 
check if you have any Vreugdenhil’s in 
your friends list that haven’t joined yet 
and add them to the group. 
Facebook: https://www.facebook.com/
groups/vreugdenhil/ 

 
 
Na de oproep in de Vreugdeschakel van 
afgelopen december om lid te worden 
van onze Facebook groep is het  aantal 
leden ruim verdubbeld. De groep telt nu 
meer dan 200 leden uit alle windstreken: 
van Noorwegen tot Zuid-Afrika en van de 
Verenigde Staten van Amerika tot Japan! 
Als je nog geen lid bent, meld je dan snel 
aan en deel je vragen, verhalen, websi-
tes, blogs, foto’s en videos met familiele-
den van over de hele wereld. 
En help mee om het aantal leden nog-
maals te laten verdubbelen door Vreug-
denhillen uit je vriendenlijst die nog geen 
lid zijn, toe te voegen aan de groep.  
Facebook: https://www.facebook.com/
groups/vreugdenhil/ 
 
 
 
 
En volg ons op Twitter! 
 
 
 
 
 
 
OVER DE NAAM VREUGDENHIL 
 
In de jaren 1990/1991 en ook nog wel 
later is regelmatig in de Vreugdeschakel 
over de naam Vreugdenhil geschreven en 
over de variaties op en verbasteringen 
van deze mooie naam. Voorbij kwamen 
bijvoorbeeld: Vreugde(n)heuvel, Vreug-
devuur, Happyhill, Colline de la joie, enz.  
 
Ria Vreugdenhil (K XI u.8) uit Oostvoor-
ne schrijft in verband hiermee: “Ik werk 
als maatschappelijk werker bij Bureau 
Jeugdzorg. De aller leukste uitvoering 
van onze naam (ooit genoemd door een 

cliënt), wil ik u niet onthouden:  
Vreugdehulp’”. 
En verder: “Ik werk vanaf `74 in Rotter-
dam, nog altijd krijg ik vragen over ‘de 
directrice van een kinderhuis, een docent 
van een school voor voortgezet onder-
wijs, de delicatessenwinkel in de Karel 
Doormanstraat’, enz.! Enthousiast roep 
ik dan dat alle Vreugies familie zijn ...”. 
 
 

https://www.facebook.com/groups/vreugdenhil/
https://www.facebook.com/groups/vreugdenhil/
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Doelger icht  presteren op de WeissenseeDoelger icht  presteren op de Weissensee   

Guur weer op de Karel Doorman-
straat 
Op een zaterdag in november liepen wij, 
Dirk Vreugdenhil (N X j.5) en Hans Ver-
beeke, te winkelen in Rotterdam.  
Het was guur weer en het regende. Ons 
oog viel op de winkel ‘Vreugdenhil 
Groente Fruit Comestibles’, Karel Door-
manstraat 360, hier gingen wij schuilen.  
 
We raakten aan de praat met de eige-
naar Marco Vreugdenhil (N XI t.1).  
Hij vertelde in februari deel te nemen 
aan de alternatieve Elfstedentocht op de 
Weissensee in Oostenrijk. Hij zou rijden 
voor een goed doel, te weten de Neder-
landse CF Stichting, en gaf ons een flyer 
mee voor sponsoring. We namen af-
scheid en spraken af hem na de tocht te 
interviewen voor de Vreugdeschakel.  
Een poos daarna ontving ik van Marco 
een brief waarin hij toelichtte waarom hij 
meedeed aan de schaatstocht. Het was 

zijn laatste verjaardagscadeau van zijn 
vrouw, die in september was overleden 
aan CF (Cystic Fibrosis, ook wel taai-
slijmziekte genoemd).  
 
Cystic Fibrosis 
Marco is in 1993 getrouwd met Patricia. 
Haar ziekte CF stond toen nog niet op de 
voorgrond, waardoor ze samen volop 
konden genieten van iedere nieuwe dag. 
In de loop van de jaren moesten zij 
steeds meer de grenzen opzoeken van 
wat nog mogelijk was. CF is een onge-
neeslijke ziekte met een grillig verloop. 
De slijmophopingen in de longen maken 
dat een CF-patiënt onder andere te kam-
pen krijgt met benauwdheid, infecties en 
een achteruitgang in longcapaciteit.  
Patricia was een sterke vrouw, waardoor 
Marco en zij zich samen hebben kunnen 
voorbereiden op haar overlijden. Hier-
door kon Marco het boek vol fijne herin-
neringen sluiten na haar overlijden op 10 
september 2012 en met een goed gevoel 
een nieuw boek openen.  

Weissensee 
Dat nieuwe boek begon met de voorbe-
reidingen van de alternatieve Elfsteden-
tocht. Met een sterke motivatie en het as 
dicht bij zijn hart, heeft hij de 200 km. 
op de Weissensee in elf uur voltooid.  
 
Zijn sponsors droegen € 8.000 bij voor 
het goede doel. In totaal werd door circa 
150 deelnemers ruim € 386.000 opge-
haald voor de CF Stichting.  
 
Marco voelde zich tijdens de zware tocht 
moreel gesteund door zijn vrouw. Na 150 
km. ontmoette hij de ‘man met de rub-
beren hamer’, maar door goed energie 
bij te tanken met voeding en koffie, kon 
hij de laatste 50 km. voltooien. Volledig 
uitgeput en voldaan, bereikte hij de fi-
nish. Een hele prestatie.  
Hij is van plan volgend jaar weer mee te 
doen met deze schaatstocht.  
 

Marco Vreugdenhil 
Marco is een actief mens. Hij zit nooit stil 
en sport veel. Hij loopt over van energie 
en dat komt hem goed van pas als zelf-
standig ondernemer.   
 
Van maandag tot en met zaterdag staat 
hij om 4.00 uur op en gaat naar de 
groothandel. De handelswaar kiest hij 
met grote zorg uit door alles zelf te proe-
ven. Hij stelt hoge eisen aan de smaak 
en kwaliteit.  
 
Dat Marco een creatief mens is, komt tot 
uitdrukking in de verzorgde uitstraling 
van zijn winkel en de uitstalling voor zijn 
winkel. Iedere dag stelt hij een seizoen-
tafereel samen met de producten die een 
mooi uiterlijk hebben.  
En de smaak... die is ouderwets lekker. 
Wij beamen dat na het proeven van si-
naasappels en ananas! 
 
 
 

De historie van de winkel 
De winkel is sinds de vorige eeuw in de 
familie Vreugdenhil. Begonnen in de 
Nieuwstraat in Rotterdam en nu geves-
tigd op de Karel Doormanstraat.  
 
Via oom Cornelis, neef André, oom Rinus 
met oom Piet en neef Joop wisselde de 
winkel van eigenaar.   
In deze lange lijn is de winkel voor het 
eerst overgegaan van vader (Joop) op 
zoon (Marco).  
Van jongs af aan zit Marco in het vak en 
heeft daardoor gedegen vakkennis. 
Daarnaast kent Marco al zijn klanten. Hij 
weet wat ze lekker vinden en houdt dit 
altijd in zijn achterhoofd bij het inkopen 
van producten.  
Marco helpt zelf ook graag klanten, om-
dat hij het leuk vindt advies te geven en 
zo goed op de hoogte blijft van de wen-
sen van zijn klanten. Hierop past hij zijn 
assortiment aan.  

 
Vreugdenhil Groente Fruit Comestibles is 
goed voor een kleine eeuw handel in 
aardappelen, fruit, groente en primeurs. 
Waren in de vroegere jaren bananen een 
bijzonderheid, waar veel klanten een 
ommetje voor maakten, nu zijn er exoti-
sche vruchten zoals mineola's en bijzon-
dere groenten zoals raapstelen en win-
terpostelein te vinden in de winkel van 
Vreugdenhil.  
 
 
 
 
 
 
Verder verkoopt hij seizoensgebonden 
maaltijden en salades, die iedere dag 
vers worden bereid. Heeft Marco een 
product niet op voorraad, dan doet hij 
zijn uiterste best voor zijn klanten om 
het binnen twee dagen in te kopen.   
Voor bedrijven verzorgt hij lunches. En 
vaste klanten kunnen hun bestelling 
doorgeven en krijgen deze thuisbezorgd.  
 
Kortom, klantgerichtheid staat hoog in 
het vaandel bij Vreugdenhil.  
 
Dirk (red.)  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/belchonock/belchonock1203/belchonock120303724/12980240-mineola-vruchten-met-bladeren-op-wit-wordt-gea-soleerd.jpg&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_12980240_mineola-vruchten-met-blade
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Nog maar net 18 jaar en al een vrouw 
waar je niet om heen kan! Jennifer 
Vreugdenhil (XI al.1) verdedigt namelijk 
met verve en met succes het doel bij 
Vrouwen ADO Den Haag.  
 
En wie is dan wel deze Jennifer? 
 
Geboren in Oosterhout en na basisschool 
en VMBO-tl volgt zij nu in Delft de MBO-
opleiding Sport en Bewegen.  
Deze studie duurt vier jaar. Als je dit 
diploma hebt, kun je doorstromen naar 
de HALO en studeren voor sportlesgever. 
Maar dat is niet wat Jennifer wil, zij is er  
nog niet helemaal uit, maar bij voorbeeld 
de politie ziet zij wel zitten! 
 
Jennifer is al vroeg begonnen met voet-
bal, ze was pas vijf jaar toen ze startte 
bij Irene ’58 in Den Hout. 
Op haar zestiende begon ze bij ADO Den 
Haag, dat was in 2011 en ze is daar nu 

in haar tweede seizoen. Zij speelt in Da-
mes 1 (als keepster dus) en zij wonnen 
vorig jaar zoals ze zelf zegt: 
“… de ‘dubbel’: het kampioenschap en de 
beker.”  Tevens noemt zij als hoogtepunt 
het behalen van de Women’s Champions 
League, waarin zij speelden tegen het  
Russische FC Rossyanka. 
 
Wij vroegen aan Jennifer of het aan onze 
interesse ligt dat we zo weinig horen 
over het vrouwenvoetbal of dat er echt 
zo weinig aandacht aan wordt besteed. 
 
Jennifer: “In vergelijking tot het man-
nenvoetbal is er veel te weinig aandacht 
voor. Wel is het de snelst groeiende 
sport in Nederland. Ook weten niet veel 
mensen dat er een Eredivisie Vrouwen 
bestaat en wat wij allemaal doen. Dat 
vind ik zelf wel erg jammer. 
Momenteel zijn er acht Nederlandse 
clubs die vrouwenvoetbal hebben, name-
lijk: FC Utrecht, FC Twente, SC Heeren-
veen, PSV/FC Eindhoven, Ajax, SC tel-
star, PEC–Zwolle en ADO Den Haag.  
Omdat er in Nederland zo weinig teams 
zijn, is dit seizoen de BeNeLeague ge-

start, dit is een competitie van Neder-
landse en Belgische teams samen”. 

http://www.beneleaguelive.nl/ 
 
Heb je nog andere hobby’s? 
 
“Ik heb niet veel tijd voor andere dingen. 
Mijn week bestaat eigenlijk uit school en 
voetballen, ik train vijf keer per week en 
heb elke week een wedstrijd. En natuur-
lijk moet ik iedere dag naar school. Dus 
als ik dan een dagje niks te doen heb 
pak ik liever mijn rust. Wel vind ik het 

heerlijk om lekker bij mijn familie te 
zijn.” 
 
Wij begrijpen dat de week van Jennifer 
op deze manier meer dan vol is! De re-
dactie van de Vreugdeschakel is dan ook 
blij dat zij toch wat tijd vrij gemaakt 
heeft om onze vragen te beantwoorden. 
 
Succes, Jennifer, met al je activiteiten en 
lezen we weer eens iets over ADO Vrou-
wen dan zijn we extra geïnteresseerd 
omdat er wellicht een Vreugdenhil suc-
cesvol het doel verdedigt! 
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