
December 2013 

Intro 

Op een koude maandagochtend in no-
vember dit jaar ben ik op bezoek ge-
weest bij Corine Vreugdenhil (K XI 
ag.10) in Berkel en Rodenrijs.  
Corine en haar gezin wonen in een voor-
malig koetshuis aan de Noordeindseweg. 
Het huis ligt verscholen in het groen en 
is te bereiken via een oude draaibrug die 
je over de Berkelse Vaart naar het huis 
leidt. Corine is pleegmoeder en haar ge-
zin is pleeggezin. In dit artikel maken we 
kennis met Corine en op haar verzoek 
vooral met de Pleegzorg. 
 
Corine Vreugdenhil koos er bewust voor 
thuis te zijn voor haar kinderen. De oud-
ste is inmiddels het huis uit en de overi-
ge twee gaan ook steeds meer hun eigen 
weg. “Ik zorg erg graag voor kinderen en 
dat was er mede de reden van dat we 
ons verdiepten in het werk van Pleeg-
zorg.”  
Toen haar eigen kinderen wat ouder wer-

den ging Corine oppassen op de peuters 
van andere ouders in het dorp. “We wa-
ren ook vier maal gastgezin voor de Ar-
meense kinderen die tot vorig jaar eens 
in het jaar naar Berkel en Rodenrijs kwa-
men. Het was steeds weer erg leuk om 
te zien hoe je eigen kinderen daarop 
reageren. Hoe ze ervaren dat er meer is 
dan het eigen beschermde milieu en dat 
vonden we een groot pluspunt.  
 
Op een gegeven moment zag ik een ad-
vertentie staan met een groot hart en 
daarbij de pakkende tekst  ‘We zoeken 
een hart met wat ruimte.’  Deze tekst 
bleek van Pleegzorg en dat zette ons aan 

het denken. Samen met mijn echtgenoot 
volgde ik – na eerst uitgebreid informatie 
ingewonnen te hebben – een cursus, 
waarin precies uit de doeken werd ge-
daan wat Pleegzorg is, hoe men werkt en 
wat er van pleegouders wordt verwacht. 
Centraal daarin stond de vraag ‘Wie 
zorgt er voor een kind als ouders dat 
‘even’ niet kunnen?’ en de diverse vor-
men van Pleegzorg.”  
 
Pleegzorg in Nederland 
 
En toen ik bij het naderen van haar huis 
Corine op de bank zag zitten met een 
baby in haar armen die zij de fles gaf 
begreep ik al dat zij een nieuw pleegkind 
in hun gezin hadden opgenomen. Ik liet 
mij dus maar eens goed voorlichten over 
de wereld van de pleegzorg in Nederland. 
Pleegouders nemen tijdelijk de opvoe-
ding en verzorging van een kind over van 
de ouders. Hoe lang een kind in een 

pleeggezin woont is afhankelijk van ver-
schillende factoren. Soms is dat slechts 
enkele dagen, maar het kan ook langer 
duren. 
“Er zijn verschillende vormen van pleeg-
zorg. Soms is een kind gebaat bij een 
rustperiode; even weg van de problemen 
thuis. Plaatsing in een weekend- of va-
kantiepleeggezin kan dan uitkomst bie-
den. Een kind dat plotseling uit huis ge-
plaatst moet worden gaat naar een cri-
sispleeggezin, waarna gekeken wordt 
wat de beste vervolgoplossing is.  
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VAN DE VOORZITTER 
 
Het jaar 2013 is bijna voorbij. 
De Familiestichting Vreugdenhil heeft in 
het afgelopen jaar met enkele nieuwe 
bestuursleden een aanzet willen geven 
tot aanpassingen, welke horen bij deze 
tijd.  
Met name is Facebook opgestart voor de 
liefhebbers en daar wordt veel gebruik 
van gemaakt. 
Het bestuur is bezig om de Vreugdescha-
kel ook in het Engels te vertalen. Om zo 
ook onze familieleden in het buitenland 
op de hoogte en betrokken te houden. 
De website gaan we ook verder optimali-
seren, zodat iedereen hierop het laatste 
nieuws kan lezen. 
Dit zijn enkele punten die we in 2014 
willen realiseren. 
Mocht u ideeën hebben voor of mee wil-
len werken met het bestuur, dan kunt u 
dit bij onze secretaris melden. 

 
Het bestuur wenst alle lezers van de 
Vreugdeschakel een gezond en voorspoe-
dig 2014 toe. 
 
Gerrit Vreugdenhil 
 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Wij zijn blij u hierbij de  laatste Vreugde-
schakel van dit jaar aan te bieden.  
Er was weer veel te melden: korte en 
langere berichten.  Bij voorbeeld: 
- Een uitgebreid verslag van een gesprek 
met Corine Vreugdenhil over Pleegzorg in 
Nederland. 
- Bezoek uit Australië. 
- Ondernemende Vreugdenhillen belicht. 
- Etc., etc. 
 
Het ontbrak ons aan ruimte om uitge-
breid in te gaan op het feit dat: 
- Bakkerij Vreugdenhil weer  in de prijzen 
viel;  
- Frank Vreugdenhil tijdens de schaats-
marathon in Groningen voor eigen pu-
bliek weer schitterde;  
- Thijs Vreugdenhil uit Culemborg   in 

oktober in Utrecht het open NK rapid 
dammen in de C-categorie (rating tot 
900),  de titel op zijn naam wist te schrij-
ven (wie is trouwens deze Thijs?). 
 
En nog veel meer leuke berichten betref-
fende Vreugdenhillen. 
 
Blijft u ons a.u.b. uw klein of groot nieuws 
melden, wij zijn er  blij mee! 
 
En geef ook namen door van mensen die 
u geschikt vindt om de vacature van re-
dacteur voor de Vreugdeschakel in te 
vullen! 

Corine Vreugdenhil: Pleegzorg in Nederland 

Achterste rij v.l.n.r.: Dik en echtgenote Corine en Wim. 
Voorste rij v.l.n.r.: Rishena, Rob, Carolien, Anna (vrouw van Wim). 
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KroniekKroniek   

De gegevens hebben ditmaal betrekking 
op mutaties in de burgerlijke stand die 
ons tussen 1 juli en 31 oktober 2013 
bekend zijn geworden.  
 

GEBOREN 
 
16-01-2009 te Rotterdam:  
Sem, zoon van Patrick Vreugdenhil  
(N XI t.2) en Qwenda Sluimer. 
 
20-01-2012 te Haarlemmermeer:  
Samuel, zoon van Willem Cornelis  
Vreugdenhil (O XI h.3) en Cornelia  
Jacoba Marionne (Marjon) Olieman. 
 
12-08-2013 te Delft:  
Roxy Maria, dochter van Marien Cornelis  
Vreugdenhil (C XI al.3) en Maria Loesje  
(Mariska) Sosef. 
   
18-08-2013 te Schiedam:  
Luca Mees, zoon van Patrick Vreugdenhil 
(N XI t.2) en Qwenda Sluimer.  
 
GETROUWD/PARTNERSCHAP 
 
19-10-2001 te Heemstede:  
Maria Elisabeth (Marlies) Vreugdenhil  
(O XI h.5) met Paul Dijk,  geboren 15  
maart 1981 te Heemstede, zoon van  
Sipke Dijk en Marry van der Bruggen. 
 
21-06-2013 te Maasland:  
Patrick Vreugdenhil (N XI t.2) met  
Qwenda Sluimer, geboren 1 november  
1985 te Vlaardingen, dochter van Willem 
Johannes Sluimer en Karin Weeda. 

    

06-09-2013 te De Lier (Westland):  
Reintje Vreugdenhil (D XI a.2) met Hans  
de Boer, geboren 15 augustus 1952 te  
Enschede, zoon van Minze de Boer en  
Betske Westra.    
 
OVERLEDEN 
 
23-07-2012 te Den Haag:  
Johanna Margaretha Vreugdenhil-Groos 
(A XI c). 
 
06-07-2013 te Bergschenhoek:  
Trijntje van der Marel-Vreugdenhil  
(C IX t.2). 
 
28-07-2013 te Rotterdam:  
Paulus Vreugdenhil (N X al). 
 
03-08-2013 te Westland: 
Neeltje Vreugdenhil-van Vliet (J XI c). 
 
15-08-2013 te Delft:  
Cornelia Wilhelmina Vreugdenhil-
Lekkerkerk (O X t). 
 
05-09-2013 te Westland:  
Jan Vreugdenhil (K XI u). 
 
15-09-2013 te Naaldwijk (Westland): 
Willem Bijl (B IX d.1). 
 
01-10-2013 te  De Lier (Westland): 
Johan Willem van der Kaden (K XI y.3). 
 
Dank aan allen die hiervoor berichten 
instuurden. Doet u het ook?  Aat 

Schr i jvende fami l ie ledenSchr i jvende fami l ie leden   
De (digitale) bibliotheek van de fami-
liestichting bevat een respectabel aantal 
titels van boeken en publicaties welke op 
naam staan van een Vreugdenhil.  

Via het onvolprezen internet kwamen we 
op het spoor van een schrijvend familie-
lid in Canada.  

Het betreft hier Nicholas Anthony Vreug-

denhil (N X v.3.1.1.).  
Hij groeide op in Trenton (Ontario) en 
studeert aan de universiteit van British 
Columbia in Kelowna. Al op 10-jarige 
leeftijd begon hij met het schrijven van  
korte verhalen.  In juli 2012, tien jaar 
later dus, publiceerde hij zijn eerste 
boek: Shadow Glyph. Het is een verhaal 
over de zoektocht van een jonge man 
naar zijn plaats in de samenleving. Met 
een heuse signeersessie op 22 december 
2012 in Belleville en Trenton promootte 
hij zijn boek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HET STAMBOOMBOEK 
 
Aanvullende data aangaande de eerste 

paar generaties Vreugdenhil. 
Pagina 25, De oudste generaties: 
- Onze stamvader Jacob Jacobszoon is 
gedoopt op zondag 15 november 1587 te 
Naaldwijk. 
- Ary Jacobszoon (I) is van 26 februari 
1615 en had nog een 7e kind, Cornelis 
geboren op vrijdag 23 januari 1660. Zijn 
zoon Jacob is gedoopt op zondag 20 april 
1636 te Schipluiden. 
 
Dit en nog een paar zaken naar aanlei-
ding van de verwisseling van de gege-
vens van Geertje van (IV c) en (IV e.2), 
pagina’s 32 en 34. 
Met dank aan de heren Wim de Jong uit 
Deventer en Peter Eering van het Histo-
risch Archief Westland, 
 
De Lier, 3 september 2013,  
Aat Vreugdenhil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Details: paperback, 358 pagina’s; taal: 
Engels; ISBN-10: 1463770421; ISBN-
13: 978-1463770426; publicatiedatum: 
26 juni 2012. 
 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
 
 

Culinair journalist Janneke Vreugdenhil  
(K XI bk.2) kennen we natuurlijk al van 
eerdere (kook)publicaties.  
 
Een van haar laatste kookboeken is  

I ♥ groente. 

 

In I ♥ groente schrijft ze een overtuigd 

omnivoor te zijn, dus een alleseter. Maar 
wel eentje die van groente houdt.  
In dit kookboek staan dan ook alleen 
maar vegetarische gerechten. Ze dienen 
soms als volledig hoofdgerecht, soms als 
onderdeel ván. Een stukje vlees of vis 
mag je er dan zelf bij bakken. 
 
In de recensies staat ondermeer dat je 
bij het lezen van dit boek zin krijgt om te 
gaan koken, nou dat is uiteraard de be-
doeling van een kookboek. En mooie 
foto’s daarbij helpen enorm, een deel 
van deze foto’s is door Janneke zelf ge-
maakt.  
Wij krijgen trek, en zin om te gaan ko-
ken! 
 

Het boek I ♥ groente van Janneke 

Vreugdenhil wordt uitgegeven door 
Nieuw Amsterdam en kost € 19,95. 

 
 
 

Aanvul l ingAanvul l ing   

Nicholas  A. Vreugdenhil 
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Is er meer tijd nodig voordat een kind 
weer thuis kan wonen dan wordt gekozen 
voor pleegzorg voor kortere tijd (die kan 
variëren van een paar maanden tot en-
kele jaren).  
Zijn er geen vooruitzichten dat een kind 
weer thuis kan wonen, dan kan men kie-
zen voor pleegzorg voor langere tijd.”   
 
Corine koos voor een bepaalde leeftijds-
groep:   
“Wij kozen voor de kleintjes: tussen 0 en 
4 jaar. Ik ben de hele dag thuis, dus ik 
kan ze alle aandacht geven”. 
“Dat is in eerste instantie kortdurend. In 
de tijd dat het kind uit huis is geplaatst, 
worden plannen gemaakt en wordt beke-
ken of het kind weer terug kan. Als be-
sloten wordt dat het niet snel terug kan 
wordt er een pleegzorggezin voor langere 
tijd benaderd”.  
 
Het eerste kindje kwam ruim zeven jaar 

geleden en inmiddels heeft Corine het 
vijfde kindje welkom geheten in het ge-
zin. 
“De langste tijd dat hier een kindje 
woonde, was acht maanden. Je houdt 
altijd in je achterhoofd dat ze weer weg-
gaan, maar je kunt in die periode veel 
voor ze betekenen. Ze blijven zolang het 
nodig is en tot er een definitieve plek is 
gevonden”.  
Crisisopvang betekent ook, dat het voor 
kan komen dat er nú wordt gebeld en dat 
er over twee uur een kindje wordt ge-
bracht.  
“Daar kies je voor. Het is altijd één kind-
je, maar er valt over te praten als het 
bijvoorbeeld twee kinderen uit eenzelfde 
gezin zijn. Alles is bespreekbaar, want 
Pleegzorg is erg zuinig op de contacten.  
 
Is een kindje weer weg, dan kun je als 
gezin zelf aangeven wanneer je met el-
kaar weer toe bent aan een volgend 
kindje; dat beslis je dus helemaal zelf.”  
 
 
Pleegzorg, Adoptie en Jeugdzorg 
 
In de Pleegzorg blijven de eigen ouders 
altijd de eindverantwoording houden 
voor hun kinderen.  
“Staan ze onder toezicht, dan is de ge-
zinsvoogd verantwoordelijk. Dat is dus 
iets anders dan adoptie.  
Bij Adoptie worden mensen de wettelijke 
ouders van een kind met wie zij geen 
bloedverwantschap hebben. Een kind 
wordt dan juridisch familie van de adop-
tieouders.  
Dat wordt een pleegkind nooit. Een 
pleegkind heeft de leeftijd tussen de 0 en 
18 jaar en brengt altijd een eigen achter-
grond mee. Maar net als alle andere kin-
deren gaan ze naar school, willen ze 
graag spelen en zich welkom voelen.”  

 
Pleegzorg moet ook duidelijk worden 
onderscheiden van Jeugdzorg.  
Jeugdzorg verzorgt de begeleiding van 
het gezin dat het kind uitplaatst. De be-
geleiding vindt plaats door de gezins-
voogden.  

Pleegzorg verzorgt de begeleiding van 
het ontvangende gezin in de persoon van 
de pleegzorgbegeleiders. 
Deze begeleiding is goed georganiseerd. 
Regelmatig worden bijeenkomsten voor 
pleegouders georganiseerd waarop infor-
matie wordt verstrekt over allerlei ont-
wikkelingen, ervaringen worden uitge-
wisseld en er worden, indien nodig, per-
soonlijke begeleiding en adviezen gege-
ven. 
 
Om pleegouder te worden zijn er geen 
loodzware procedures in het leven geroe-
pen en worden geen hoge eisen gesteld. 
De ouder die pleegouder wil worden kan 
hiervoor een cursus volgen. Deze heet 
VIP.  
Deze cursus kent de volgende twee on-
derdelen: 
- Het schrijven van je eigen levensver-
haal waarbij je als het ware bij jezelf 
naar binnen kijkt om de motivatie helder 

te krijgen; 
- Het behandelen van de afzonderlijke 
processtappen die uiteindelijk leiden tot 
het opnemen van een kind in een pleeg-
gezin. 
 
Verder wordt uiteraard de thuissituatie 
bekeken. Onder andere qua huisvesting. 
En moet het bewijs van goed gedrag 
worden ingeleverd. 
 
Bij het beschikbaar stellen van je gezin 
als pleeggezin kunnen ook wensen wor-
den opgegeven voor wat betreft de peri-
ode en de leeftijd van het kind.   
Hierbij kunnen de gezinssamenstelling en 
de leeftijden van de kinderen van belang 
zijn.  
Corine: “Er was nu plaats voor een baby: 
ons hart lig bij peuters, maar dat zou op 
dit moment te bedreigend zijn voor onze 
pleegdochter die voor langdurend bij ons 
geplaatst is. Zij is nog maar vijf jaar en 
als we dan een peuter in huis zouden 
krijgen geeft dat voor haar rivaliteit. 
Maar omdat we wel door willen gaan met 
pleegzorg hebben we gekozen voor een 
baby van 0 tot 3 maanden. Dat is mak-
kelijker voor haar, zij voelt zich nu echt 
een grote zus. En ze geniet van de klei-
ne.” 
 
Vanaf het moment dat haar gezin weer 
beschikbaar was voor een pleegkind 
werd gezamenlijk met spanning gewacht 
op het telefoontje waarmee het kind 
werd aangekondigd.  
 
 
Contact met de biologische ouders 
 
Een belangrijk aandachtspunt bij pleeg-
zorg is het onderhouden van de contac-
ten met de biologische ouders.  
De biologische ouder(s) en het kind ont-

moeten elkaar regelmatig, maar dan niet 
in het pleeggezin maar op een locatie 
van de thuiszorg.  
Ook zijn hiervoor speciaal zogenaamde 
speelkamers ingericht. 
 
 

Hierbij is het van groot belang dat het 
kind weet wie de biologische ouders zijn. 
Want het moment van terugplaatsing  
komt altijd weer aan de orde.  
 
En ook bij de langdurige pleegzorg zal 
altijd aan het kind moeten worden mee-
gegeven dat de pleegouders niet de bio-
logische ouders zijn.  
Alom is bekend dat kinderen op enig 
moment op zoek gaan naar de eigen 
wortels. En het is de moeilijke taak van 
de pleegouders dat onderscheid tussen 
pleeg- en biologische ouders op de een 
of andere manier mee te geven in de 
opvoeding/begeleiding van het betreffen-
de kind.   
En dit is des te belangrijker omdat een 
kind toch altijd kiest voor  de plek waar 
het liefde ontvangt, of dat nu wordt ge-
geven door de biologische ouder of door 
een pleegouder. 
Er zal altijd een balans moeten worden 

gevonden tussen deel van het gezin wil-
len zijn en de onontkoombare moment 
van terugplaatsing. Tussen hechten en 
onthechten.  
Maar bij het afscheid nemen van een 
kind realiseert Corine zich heel goed dat 
haar verdriet op dat moment zich niet 
verhoudt tot het verdriet van het kind. 
 
 
Oorzaken  
 
Over de oorzaken van het uit huis plaat-
sen van een kind raken wij niet uitge-
praat. Er is in ieder geval sprake van een 
toenemende behoefte aan pleeggezin-
nen.  
En dat heeft te maken met allerlei maat-
schappelijke ontwikkelingen. Het toene-
mende aantal tienermoeders en het 
groeiende aantal medelanders die andere 
culturen naar Nederland brengen waarin 
de gezinsverhoudingen soms afwijkend 
zijn van de Nederlandse cultuur.  
 
Corine hoopt dan ook dat door het plaat-
sen van dit artikel in de Vreugdeschakel 
ouders worden gestimuleerd om te over-
wegen of het pleegouderschap wellicht 
iets voor hen zou kunnen zijn.  
De broers en zus van de echtgenoot van 
Corine (Goos - K XI ag.8, André - K XI 
ag.9 en Anneke - K XI ag.12) zijn ook 
pleegouders en hebben momenteel 
pleegkinderen in hun gezin opgenomen.  
 
Geïnteresseerden mogen contact opne-
men met Corine Vreugdenhil. (D.J. 
Vreugdenhil, Noordeindseweg 1 in Berkel 
en Rodenrijs). Ook de website van Pleeg-
zorg Nederland kan voor nadere informa-
tie worden geraadpleegd 
(www.pleegzorg.nl).  
 
Dirk (redactie) 

 
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 

http://www.pleegzorg.nl
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Fami l iebezoek u i t  Austral iëFami l iebezoek u i t  Austral ië   

Lunch 
Inmiddels werd het tijd voor de lunch en 
daar werd Expo Unicum in Hoek van Hol-
land voor uitgekozen. Je hebt daar een 
mooi uitzicht op de schepen die in de 
Nieuwe Waterweg voorbij varen. Maar 
Cas en Hugh hadden daar weinig oog 
voor, er viel namelijk veel te vertellen en 
te vragen over hun leven en over zaken 

uit het Westland. 

Tuinbouwbedrijven 
Na de lunch is er eerst nog het tomaten-
bedrijf van Jan Verkade bezocht, geen 
familie, maar buren van Gerrit Vreugden-
hil. Dus dat pakten we even mee en zij 
vonden dat ook erg interessant. 
 
Als laatste bezochten wij het tuinbouw-
bedrijf van de fa. L.G. Vreugdenhil (C XI 
ad) aan de Monsterseweg in 
’s‑Gravenzande. Leen vertelde over de 
geschiedenis van het bedrijf, hij teelt en 
verhandelt Amaryllis, maar ook diverse 
potplanten en dit alles op grote schaal. 
Zijn bedrijf bestaat inmiddels 75 jaar. 
Zijn vader, Jochem Vreugdenhil is het 
bedrijf gestart en Leen heeft het voortge-
zet en werkt nu samen in de firma met 
zijn zoons Jochem en Wouter. 
Niet alleen aan de Monsterseweg heeft 
de firma een bedrijf, maar ook in Brazi-
lië, en uit Zuid Afrika en Zambia haalt hij 
zijn plantmateriaal. Een heel modern 
bedrijf met vele medewerkers. 
 
Tot slot wilde Cas nog graag even in 
Naaldwijk kijken op het stukje grond 
waar in het verleden ook Vreugdenhillen 

woonden en werkten. Nu is daar allemaal 
woningbouw, maar we vonden toch nog 
een leuk plekje met veel groen en water 
met een bruggetje in de Hazelaar en 
Linde.  Enthousiast werden ook hier nog 
enkele foto’s gemaakt. 
 

In Maassluis West hebben we ze weer bij 
het NS-station gebracht, vandaar reisden 
ze naar Amsterdam waar ze hun hotel 
hadden. 
 
Naar hun reacties te oordelen hebben 
Cas en Hugh deze dag  zeer interessant 
gevonden. Ook voor ons was het als be-
stuur erg leuk om zulke enthousiaste, 
verre familieleden op bezoek te hebben. 
 
Margriet Vreugdenhil (C XI ac) 

Een tweetal promoties zijn er te melden 
vanuit de familie. 
 
Op 22 oktober 2013 promoveerde in 
Utrecht: 
Gerrit Cornelis Vreugdenhil (O X j.1)   
Proefschrift:   

‘Onheil dat voorbijgaat.  
Psalm 91 en de (oudoosterse) bedreiging 
door demonen’ 
Promotor 1:  Prof. dr. B.E.J.H. Becking. 
 
Toelichting: “Geesten en demonen zijn 
geen verleden tijd. In deze grondige stu-
die wordt aan de hand van Psalm 91 
onderzocht hoe men ten tijde van het 
Oude Testament omging met geesten en 
demonen en wat daarvan de relevantie is 
voor de gelovige vandaag.  
- In de Westerse cultuur staan mensen 
steeds meer open voor bovennatuurlijke 
en paranormale zaken. In boeken, films 
en internet uiten mensen hun belangstel-
ling voor de onzichtbare wereld van 
geesten en demonen. Uit het Nieuwe 
Testament blijkt dat dit ernstig negatieve 
gevolgen kan hebben. Aan de hand van 
Psalm 91 wordt in deze studie onder-
zocht hoe men ten tijde van het Oude 
Testament omging met de realiteit van 
demonen. De beelden van bedreiging uit 
de psalm worden grondig geanalyseerd 
op hun demonische betekenis. Vanuit de 
psalm wordt voor de hedendaagse gelo-
vige in dit boek een antwoord gezocht op 
de bedreiging door demonen”.   
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
 
Op 27 september 2012 verdedigde  
Marja Jager-Vreugdenhil (K XII ac), 
onderzoeker aan het Centrum voor Sa-
menlevingsvraagstukken, haar proef- 
schrift aan de Universiteit van Amster-
dam.   
De titel van haar proefschrift is:  
 ‘Nederland participatieland?  
De ambitie van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en de praktijk in 
buurten, mantelzorgrelaties en kerken’. 
Promotores:  prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt 
en prof. dr. R. Kuiper. 

Paranimfen: Pieter Winsemius en Nanne 
Boonstra. 
 
 
Het bestuur van de familiestichting felici-
teert deze beide personen van harte met 
de promotie! 

Woensdag 14 augustus 2013:  
Op deze zonnige dag kregen we als  
bestuur bezoek van Cas en Hugh  
Middlemis-Vreugdenhil (D X n.3) uit 
Australië. Zij kwamen met de trein aan in 
Maassluis alwaar ze door ons werden 
opgehaald voor een bezoek aan het 
Westland.  
 
Cas en Hugh maakten deze zomer een 
Grand Tour van vier maanden door Euro-
pa en daarbij was ook een dag in het 
Westland gepland. 
Cas is een geboren Australische, maar is 
erg geïnteresseerd in haar familiege-
schiedenis en voelt zich nog steeds ver-
bonden met haar Nederlandse wortels, 
o.a. die van de Vreugdenhillen. Haar 
grootvader, Arie Vreugdenhil (D IX h), is 
geboren in Naaldwijk. Tijdens de Vreug-
denhillenbijeenkomst in ‘s‑Gravenzande 
in oktober 1985 werd het eerste officiële 
stamboomboek van de stichting uitge-

reikt aan deze Arie Vreugdenhil. 
 
Omdat Cas en Hugh geen woord Neder-
lands spreken en omdat ons Engels ge-
brekkig is, besloten wij om met vereende 
krachten dit probleem op te lossen: 
voorzitter Gerrit met echtgenote Margriet 
en Leni (secretaris) stelden zich beschik-
baar als ontvangstcomité. 
Op verzoek van Cas hadden wij een aan-
tal plaatsen en personen voorgesteld, 
waaruit zij konden kiezen. 
 
Oude Westlandse landkaarten 
Allereerst bezochten wij Jochem en Riet 
Vreugdenhil (C XI ae), in Vreugdeschakel 
nr. 77 hebt u kunnen lezen over Jochem 
en zijn verzameling. Zijn uitgebreide 
collectie landkaarten van het Westland 
werd door Cas met grote interesse be-
studeerd om zo te ontdekken, waar haar 
voorouders gewoond en geleefd hebben. 
 
Na de  vriendelijke, uitgebreide ontangst 
met koffie en koek werd de tour voortge-
zet naar het centrum van  ’s‑Graven-
zande om aldaar de Dorpskerk te bezoe-
ken. Zij konden zich hier een voorstelling 
maken van hoe haar familie daar in het 
verleden zondags de kerk bezocht. 
 

Hugh, Cas en Jochem 

Gepromoveerd 
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Ondernemende Vreugdenhi l lenOndernemende Vreugdenhi l len   

Allereerst C. Vreugdenhil Int. Trans-
port B.V. – Maasdijk (Westland) 

Dit bedrijf is opgericht door Cornelis 
Vreugdenhil (N X ar) in 1988. Na zijn 
overlijden op 22 maart 2002 werd het 
bedrijf voortgezet door zijn echtgenote 
en kinderen. Voor het gezin was dit ui-
teraard een moeilijke tijd waarin –naast 
veel verdriet- ook op zakelijk gebied veel 
problemen opgelost moesten worden.   
 
Het bedrijf 
C. Vreugdenhil Internationaal Transport 
B.V. is de specialist in groupage (het  
samenladen) en geconditioneerd trans-
port naar Frankrijk en Zweden. Het is 
een van de grootste Nederlandse trans-
porteurs met als bestemming ‘Rungis’ de 
groothandelsmarkt van Parijs. 

in het Archeon in Alphen a/d Rijn.  
Met het themafeest ‘Winterwonderland’ 
werd een typische wintersportsfeer ge-
creëerd, waarbij er gastoptredens waren 
van Heino en een bijna niet van echt te 
onderscheiden Robbie Williams.  
Van haar charters kreeg de directie een 
olieverfschilderij aangeboden, gemaakt 
door truckkunstenaar Max Hendriks. Ook 
het personeel had een verrassing in pet-
to. Al jaren ontbrak het aan een mooi 
bord op de Transportweg in Maasdijk en 
vandaar dat deze prachtige reclamezuil 
op 2 april werd onthuld aan de familie 
Vreugdenhil.  
 
De redactie van de Vreugdeschakel felici-
teert dit familiebedrijf alsnog heel harte-
lijk en wenst hen uiteraard veel succes in 
zaken en geluk in de familie! 

In het begin was dat best even wennen, 
maar ik voel me hier helemaal thuis”.  
 
Na de middelbare school en na een aan-
tal jaren werkzaam te zijn geweest bij de 
Noordelijke Accountants Unie in Uithui-
zen is zij op 1 november 2003 een eigen 
onderneming gestart:  
Kantoor Vreugdenhil en sinds 2007 zijn 
zij gevestigd in Uithuizermeeden.  
 
Zij zegt een eigen bedrijf te zijn gestart 
omdat zij haar eigen koers wilde varen 
en haar visie op administratieve dienst-
verlening wilde vormgeven.  
“Ik heb iets met cijfers, maar ook met 
ondersteunende werkzaamheden. Naar 
mijn idee zijn beide aspecten onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. We willen 
onze klanten op alle fronten ontzorgen, 
van de ‘schoenendoos’ tot de jaarreke-
ning; van secretaresses tot het leveren 
van office managers. En alles wat daar-

tussen zit”. 

 
Dat deze manier van werken succesvol 
is, blijkt wel uit het feit dat zij in tien jaar 
al voor de tweede keer uit hun ‘jasje’ zijn 
gegroeid: per 1 januari 2014 gaat het 
bedrijf verhuizen naar een groter pand. 
 
En wij kunnen dat allemaal gaan bewon-
deren, want, zegt Yvonne: “Mochten er 
familieleden in de buurt zijn, dan zijn zij 
altijd welkom om een kopje koffie te ko-
men drinken op ons kantoor”. 
 
Ook naar dit  bedrijf gaan onze welge-
meende felicitaties bij het 10-jarig be-
staan en wij wensen Yvonne en al haar 
medewerkers succes en veel plezier bij 
de dienstverlening naar hun  klanten.  

Onze  familie kent vogels van diverse pluimage en met vele talenten en/of op allerlei gebied. Je zult niet snel een beroepsgroep 
vinden  waarin geen Vreugdenhil werkzaam is. Ook veel ondernemers zijn actief in onze familie. We stellen er twee aan u voor. 

Een dankbare familie, v.l.n.r.:  Marc Vreugdenhil (N X ar.1), Jeroen Mos-
tert (N X ar.2, Hennie Vreugdenhil-Stolze (N X ar), Marlene Mostert-
Vreugdenhil (N X ar.2) en Alex Vreugdenhil (N X ar.3). 

Vanaf de vestiging op Transportcentrum 
Coldenhove te Maasdijk (Z.H.) wordt 
gewerkt met een zeer betrokken en er-
varen team aan de planning van de da-
gelijkse vervoersstromen van allerlei 
producten. Bovendien beschikt het be-
drijf over ruime op- en overslagfacilitei-
ten voor bederfelijke producten, incl. 
koelcellen. 
Naast geconditioneerd transport heeft 
het bedrijf ruime ervaring in het vervoe-
ren van andere producten, van lucht-
vrachtcontainers tot en met stukgoede-
ren. 
Dagelijks vertrekken er een 50-tal 
vrachtauto's die voldoen aan de hoogste 
milieunormen naar Zweden, Parijs en 
overige bestemmingen in Frankrijk.  
 
25-jarig jubileum 
Met trots en dankbaarheid vierde dit be-
drijf afgelopen april het 25-jarig bestaan 

 
Kantoor Vreugdenhil  

Uithuizermeeden 
 
In het uiterste noorden van ons land is 
een andere onderneming al tien jaar 
succesvol bezig:  
Kantoor Vreugdenhil in Uithuizermeeden 
met als directeur/oprichtster Yvonne de 
Vries-Vreugdenhil (C XI af.4).  
Dit bedrijf richt zich op administratieve  
en secretariële ondersteuning in alle 
soorten en maten. 
In een speciale editie van de Ommelan-
der Courant van 31 oktober 2013 blikt zij 
terug. 
 
Yvonne vertelt: “In 1981 verhuisde ik 
met mijn ouders en zussen van 
’s-Gravenzande naar Uithuizen.  Van het 
ene naar het andere puntje van Neder-
land.  Het hele team 

Yvonne voor het nieuwe pand 
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- Jenna en TJ uit Kansas City, Missouri, 
denken er over om in 2014 Nederland te 
bezoeken en vragen zich af welke plek-
ken een bezoek waard zijn tijdens hun 
reis naar de ‘Vreugdenhillen-roots’. Wie 
heeft tips? En wellicht zijn er zelfs lezers 
die een paar dagen als gastheer of gast-
vrouw willen optreden. Laat het de re-
dactie weten! Of beter: word lid van de 
groep en stuur Jenna en TJ zelf direct 
een bericht. 
 
 
- Aron wijst ons op de website  
vocopvarenden.nationaalarchief.nl waar 
een Hendrik Vreugdenhil uit Amsterdam 
te vinden is die in 1674 met de VOC naar 
Batavia is gevaren. Deze Hendrik vinden 
we niet terug in onze stamboom!  
Wie o wie heeft er meer informatie over 
deze mysterieuze Hendrik? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Willem wijst ons op een familiewapen 
dat op de grafsteen van Jacob Vreugden-
hil (K XI d) is afgebeeld (zie foto). Is er 
iemand die hier meer over weet te ver-
tellen? Het wapen is ouder dan het wel-
bekende familiewapen… 
 
 

Onze Faceboekgroep telt inmiddels 275 
leden en groeit gestaag door: 
(www.facebook.com/groups/vreugdenhil)  
Voor degenen die geen lid zijn hierbij een 
kleine selectie uit de berichten op Face-
book:  

 
 
- Marion deelt een prachtige foto van Cor 
Vreugdenhil die zijn twee trekpaarden 
Anne en Mies ment. Ze zijn pas 2,5 jaar 
oud en dit was de eerste keer dat ze 
samen iets speciaals moesten trekken. 
Het schip is de Mathilda, een klipper van 
ruim 26,5 m. lang. 
 
 
 
 
Reacties kunnen naar: 
info@vreugdenhil-online.com 
 


