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Het begon in het voorjaar van 2013: een 
droom opschrijven en verzenden, en dan 
later in het jaar ontdekken dat je droom-
nummer 2707 bent. 
 
Het is oud nieuws, toch weten veel  
Vreugdenhillen niet dat ik, Ineke Vreug-
denhil (K XI an.1) mee heb geschreven 
aan het boek ‘Dromen voor de koning’ 
dat is uitgegeven ter inspiratie voor de 
koning.  
 
In dit boek,  ‘MIJN DROOM VOOR ONS 
LAND – INSPIRATIE VOOR DE KONING’, staat 
mijn droom op blz. 65 rechtsboven.  
Ook worden alle droominzenders nog een 
keer vermeld in alfabetische volgorde op 
de twee eerste en twee laatste bladzij-
den.  
Persoonlijk vind ik het een eer om in een 
oplage van 1,5 miljoen te staan en op 
alle ambassades in de wereld ons land te 
vertegenwoordigen. 

 
Hoe verrast was ik toen ik op 2 juli 2013 
een e-mail kreeg met het bericht dat ik 
uit 6900 inzendingen vanuit Nederland 
en Caribische gebieden was  uitgekozen. 
Een gedeelte van mijn droom was gese-
lecteerd voor het boek, samen met 299 
andere schrijvers/schrijfsters.  
 
Daarbij ook de officiële uitnodiging om 
bij het overhandigen van het boek aan 
koning Willem-Alexander aanwezig te 
zijn op het paleis Het Loo in Apeldoorn 
op 5 september 2013.  
 
Wat het extra leuk maakt, is dat deze 
droom ook werkelijkheid is geworden: de 
Koningsspelen op school zijn ook dit jaar 
gerealiseerd. 
 

Mijn droom voor ons land 

5 september 2013:  
Een zonovergoten dag!  

 
Samen met mijn oudste zoon ben ik af-
gereisd naar Apeldoorn.  
Bij aankomst op het paleis Het Loo is de 
eerste indruk: heel veel media.  
Na een aantal controlepunten, wordt ons 
iets te drinken aangeboden in de Prins 
Hendrikgarage. Vandaar gaan we naar de 
overdekte ruimte tussen de twee paar-
denstallen. Veel mensen zijn bezig met 
de voorbereiding van de tv-uitzending. 
Het koninklijk paar arriveert wat later 
dan het draaiboek aangeeft. 
 
Nadat  koning Willem-Alexander het boek 
in ontvangst heeft genomen, worden de 
deuren van de paleistuin geopend. Hier is 
de buitententoonstelling: in een boek-
vorm volgen achter elkaar  gedeelten uit 
het boek als wapperende vlaggen. 
 

Het koninklijk paar wandelt  door deze 
laan en vervolgens worden we verwacht 
in een zaal voor een hapje en een drank-
je. Op het terras gaan koning Willem-
Alexander en koningin Maxima in ge- 
sprek met  vooral de jonge inzenders van 
dromen.    
 
Als de koning en koningin zijn vertrok-
ken, gaan de meeste genodigden huis-
waarts. Wij hebben nog een rondje ge-
maakt door de tuin. 
Bij vertrek kregen we allemaal het boek-

je ‘Mijn droom voor ons land’ overhan-
digd.  
Voor alle inzenders en dus ook voor mij 
is dit hét moment: onze droom gedrukt  
te zien in deze speciale uitgave!  
Een mooi slot aan een onvergetelijke 
dag! 
 
Ineke Vreugdenhil 

 

 

Ineke Vreugdenhil (K XI an.1)  
1957, Waddinxveen 

 
Na haar huwelijk in 1979 gaan varen en 
nog datzelfde jaar betrokken geraakt bij 
een ernstig ongeluk op de Maas.  
Ineke is daarbij onder de duwbak te-
recht gekomen en heeft het wonder bo-
ven wonder overleefd. Het ongeluk heeft 
een grote invloed op haar leven gehad, 
veel later benoemd als P.T.S.S.  
 
Ineke heeft drie volwassen kinderen: 
twee zonen en een dochter en woont nu 
in Rotterdam-Zuid.  
 
Zij schrijft: “Op dit moment werk ik erg 
hard om van mijn trauma af te komen. 
Ik heb geen relatie meer, wel een op-
rechte vriendenkring. 
Ben vrijwilligster bij Technika10 
(http://www.technika10rotterdam.nl).  
Aan de kerk draag ik ook mijn steentje 

bij en ik maak vrijwillig schoon in een 
bijgebouw van de kerk”. 

Ineke tijdens de uitreiking 
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De gegevens hebben ditmaal betrekking 
op mutaties in de burgerlijke stand die 
ons tussen 1 maart en 30 juni 2014 be-
kend zijn geworden. 
 
 
GEBOREN 
 
07-02-2014 te Delft:  
Thijs Lourens Arie (Thijs) zoon van  
Jochem Johannes (John) Vreugdenhil  
(C XI z.1)  en Linda Eberwijn. 
 
23-02-2014 te Victoria, BC (Canada): 
Sasha Mary, dochter van Philip Frederick 
Vreugdenhil (K XI bf.3) en Nora  
Kathleen Havelaar. 
   
19-05-2014 te Brussel (België): 
Emma Irene, dochter van William Jacob  
Vreugdenhil (K XI bf.4) en Nicole  
Jennifer Meagan Strecker . 
 

 
GETROUWD/PARTNERSCHAP 
 
02-08-2009 te Niagro-on-the-lake  
(ON, Canada): 
William Jacob Vreugdenhil (K XI bf.4)  
met Nicole Jennifer Meagan Strecker,  
geboren 27 januari 1981 te North York  
(ON, Canada), dochter van John  
Strecker en Brenda Standring. 
   
03-09-2010 te Naaldwijk (Westland):  
Jochem Johannes (John) Vreugdenhil  
(C XI z.1) met Linda Eberwijn,  
geboren 7 april  1983 te ‘s-Gravenzande,  
dochter van Arie Eberwijn en Jantje van  
Bree.  
   
19-11-2013 e Schiedam:  
Richard Vreugdenhil (K XI y.11.1) met  
Kylène Dracht, geboren 20 oktober 1993  
te Delft, dochter van Nicolaas Andries  
Dracht en Irene de Vries.  
 
 
OVERLEDEN 
 
23-05-2012 te Hilversum:  
Maria Petronella Wiegman-Vreugdenhil 
(O IX b.12). 
  
03-08-2012 te Haarlemmermeer:  
Wilhelmina den Breejen-Vreugdenhil  
(O IX c.5). 
  
24-01-2014 te ’s-Gravenzande 
(Westland):  
Adrianus Vreugdenhil  (D XI a). 
 
15-04-2014 te Honselersdijk (Westland):  
Anna Hendrika Vermeer-Vreugdenhil  
(N X w.2). 
  
02-05-2014 te Vlaardingen:  
Jacob Vreugdenhil (K XI ap). 

  
14-05-2014 te Naaldwijk (Westland):  
Johanna Catharina Vreugdenhil-van den 
Ende (C XI al). 
  
21-05-2014 te Rotterdam:  
Jacobus Pieter Vreugdenhil (K XII an). 

Piet van den Bos stuurde de redactie 
onderstaande foto met daarbij de vol-
gende tekst. 
 
 
“Bijgaand stuur ik een foto van het 
bruidspaar dat op 30 juni hun 60-jarige 
huwelijksjubileum gevierd heeft. 
 
Het betreft Wim Vreugdenhil (J X a) en 
zijn echtgenote Tanja Vreugdenhil-
Oostdijk.  
Wim en Tanja wonen momenteel in Delft.  
 
De foto is deze maand genomen tijdens 
een uitstapje van een paar dagen naar 
Gelderland.  
Hierbij werd een ‘spreukentuin’ bezocht. 
De tekst op het bordje achter het bruids-
paar is op hen van toepassing want zij 
hebben het grootste deel van hun ar-
beidzame leven doorgebracht op een 
boerderij in Hoek van Holland bij het 

Staelduinse Bos waar zij een gemengd 
bedrijf hadden”. 
 
Piet van den Bos is een schoonzoon van 
dit bruidspaar. 
 
Hartelijke felicitaties bij deze bijzondere 
mijlpaal en nog veel mooie jaren samen 
gewenst! 
 
Het bestuur 

21-05-2014 te Waalwijk: Hendrik Jan 
Bakker (O X f.1). 
 
22-05-2014 te ’s-Gravenzande 
(Westland): 
Margaretha Adriana Bruinsma-
Vreugdenhil (D X a.1). 
 
18-06-2014 te Maasdijk (Westland): 
Willem Cornelis Korteland (C IX x.7). 
  
28-06-2014 te ’s-Gravenzande 
(Westland):  
Jochem Sophinus Vreugdenhil (C X ag). 
 
Dank aan allen die hiervoor berichten 
instuurden. Doet u het ook? 
Aat 
 
 
STAMBOOM 
 
Een correctie in de stamboom: 

Op blz. 37 van het (oranje) Stamboom-
boek lezen we dat Antje Vreugdenhil 
(V e.5, geboren in 1787) trouwde op 13 
januari 1805 met Dirk Arendsz. Door-
duin.  
Dirk Arendsz. Doorduin trouwde echter 
op 13 januari 1805 met een andere 
vrouwelijke Vreugdenhil, nl. Annetje 
Vreugdenhil (V j.3), geboren in 
1784), te vinden op blz. 39.  
 

BruidspaarBruidspaar   
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Een knuffelreis  naar  Hongar i jeEen knuffelreis  naar  Hongar i je   

Reünie/excursie 2015 
 
Het bestuur is van plan om (bij voldoen-
de belangstelling) in september of okto-
ber volgend jaar weer een reünie voor 
alle Vreugdenhillen te organiseren. 
 
Na eerdere, zeer succesvolle bijeenkom-
sten in het Westland lijkt het ons leuk 
om elkaar weer eens te ontmoeten, maar 
deze keer in een ander gedeelte van het 
land. Want zoals bekend zijn de Vreug-
denhillen niet allemaal in het Westland 
blijven ‘hangen’ maar uitgevlogen naar 
alle windstreken van de wereld: tot zelfs 
in Australië vinden we familieleden. 
 
Voor een reünie in 2015 denken we ech-
ter toch nog even aan Nederland: een 
bezoek aan een interessant bedrijf, on-
dernemer of kunstenaar bijvoorbeeld, 
met daaraan gekoppeld het ontmoeten 
van elkaar onder het genot van koffie, 

drankje, lunch.  
 
U kunt op eigen gelegenheid meegaan, 
maar bij genoeg deelname vanuit het 
Westland, zal het bestuur voor (bus)
vervoer zorgen. 
 
Natuurlijk hopen we dat veel Vreugden-
hillen dit een leuk idee vinden.  
U moet dan wel reageren zodat we weten 
of we onze plannen kunnen gaan realise-
ren. 
 
Dus even een berichtje (e-mail, telefoon 
of per post) naar het bestuur: alle adres-
gegevens staan zoals bekend achterop 
deze Vreugdeschakel. 
 
Natuurlijk zit u nog nergens aan vast als 
u positief reageert, maar wij hopen op 
een grote opkomst! 
 
Het bestuur 
 
 
 

Ik ben Marina Vreugdenhil, de vrouw van 
Willem Vreugdenhil (N XI o).  
Willems moeder was Hongaarse van ge-
boorte. Vroeger gingen wij regelmatig op 
vakantie naar Willems moederland.  
Nu was het alweer een tijdje geleden, 
dus planden wij een reis van 24 april tot 
4 mei 2014.  
 
Dit keer wilden wij er een bijzondere reis 
van maken. Het leek ons leuk om pluche 
beesten mee te nemen en die te over-
handigen aan kinderen in kindertehuizen.  
Na een oproep in het AD kwam een 
stroom van knuffelspeelgoed op gang: op 
enig moment hadden wij wel zo’n 500 
knuffels en ander speelgoed!  
Willems broer Dirk Vreugdenhil met part-
ner Hans, en een bevriend echtpaar 
(Johan en Sonja Kleine Deters) die hun 
camper vol propten, plus niet te vergeten 
onze hond Lotte, reisden ook richting 
Hongarije. 

 
Na twee overnachtingen komen we aan 
bij de Hongaarse grens. Hier, in Sopron, 
zullen we elkaar ontmoeten: Dirk wil dit 
‘moederland’-moment met ons delen!  
We komen tegelijkertijd aan en de stem-
ming zit er in. We genieten van de kool-
zaadvelden en snuiven de Hongaarse 
lucht op. Dirk is zichtbaar blij en wij ge-
nieten mee! Steekt Wim zomaar aan!  
 
In drie uurtjes rijden we vervolgens naar 
Révfülöp, waar wij een huisje hebben 
gehuurd aan het Balatonmeer.  
Onderweg verbazen we ons over het 
schitterend mooie, golvende landschap. 
In onze herinnering veel minder groen! 
Dat komt waarschijnlijk door het jaarge-
tijde.  
 
Op het sleuteladres in Révfülöp verwel-
komt een rasecht Hongaars echtpaar ons 
met Palinka (Hongaarse vruchtenbrande-
wijn), maar dat ruilen we in voor water! 
 
Op naar onze vakantiewoning. Een uurtje 
later komen Jo en So aangefietst. 

We eten met z’n viertjes en wisselen 
onze reisverhalen uit. Ondanks ver-
moeidheid lachen we zó veel en zó luid, 
dat de Engelse buren ons vanaf dat mo-
ment niet meer groeten. 
 
Zondag 27 april  
We gaan met  300 knuffels (ongeveer 15 
zakken) op reis. De reis gaat eerst naar 
Keszthely, waar  Dirk en Hans logeren en 
vervolgens in zuidoostelijke richting naar 
twee kindertehuizen.  
 
Het eerste uitdeelpunt was in Zalaszent-
grót: de kinderen hier waren geestelijk 
en lichamelijk gehandicapt en dat maak-
te indruk. Helaas waren niet alle kinde-
ren ‘thuis’, dus laten we veel speelgoed 
achter in de dozen en zakken. Men ver-
zekert ons, dat alles keurig verdeeld zal 
worden.  
Na vertrek hadden we gemengde gevoe-
lens: deden we er goed aan? Hoe komt 

het over?  
 
- In een dependance delen we ook nog 
uit, hier worden we wat luidruchtiger 
begroet en de kinderen nemen de bees-
ten dankbaar aan.  
 
In een afgelegen gebied was ons volgen-
de adres:  een psychiatrische inrichting 
in Zalaegerszeg. 
We mochten niet naar binnen, maar de 
verpleging verzekerde ons dat ze er voor 
zouden zorgen dat de knuffels die we 
achterlieten verdeeld zouden worden. 
Ook hier vertrokken we met gemengde 
gevoelens! 
 
Terug naar Keszthely: Dirk en Hans ma-
ken lecsó  (Hongaarse specialiteit) en we 
eten met elkaar op het balkon van het 
prachtige huis van Irén. Ook zij was on-
der de indruk van deze middag.   
De zon gaat langzaam onder. We zijn 
moe en rijden terug met een lege auto 
naar Révfulop.  
 
Volgende ‘zendingsmissie’ 
Dinsdag 29 april: eerst bezoeken wij 
Gyuszi  en  Marika, de neef met zijn 
vrouw, en tante Annus. Zij is 94 jaar en 
woont nog zelfstandig, met veel hulp om 
haar heen georganiseerd.   
De ontmoeting  was hartelijk. We hebben 
hen zo lang niet gezien.  
 
- Kindertehuis in Veszprém:  
om 10.00 uur staat de afspraak gepland.  
Vol goede moed gaan we met z’n allen 
op pad.  
Niet ver van het huis van Gyuszie stop-
pen we en laden de laatste vijftien zak-
ken uit.  
Wat een kindertjes! We genieten van al 
die smoeltjes. Uiteindelijk slinkt onze 
voorraad tot enkele afgekeurde ‘pluss’-

beesten. ‘Missie’ geslaagd.  
(‘pluss’: Hongaars voor knuffels). 
We zijn alle zeven tevreden en met een 
goed gevoel gaan we terug!  
 
We eten weer lecsó  bij Marika in de keu-
ken  en constateren, dat die van Hans en 
Dirk beter en smakelijker is! 

Uit  het  bestuurUit  het  bestuur   
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Dan wil ik echt naar huis. Ondanks mas-
sage, lieve woorden en tips van Hans, 
ben ik nu zeer rijp voor mijn bed!  
 
Om 18.00 uur eten we thuis op het ter-
ras met een ondergaande zon en zien we 
tevreden terug op een mooie dag. Een 
dag met een gouden randje. 
 
Donderdag 1 mei 
De voorraad speelgoed was nog steeds 
niet op. Wij gingen weer op pad, namen 
de laatste zakken mee voor eventualitei-
ten onderweg.  
1 mei is een nationale feestdag in Hon-
garije: Dag van de Arbeid.  
Weer staat de zon hoog aan de hemel. 
Wij gaan met één auto: Hans rijdt en 
Dirk leest de kaart in dit voor ons onbe-
kende gebied.  
We genieten enorm en Dirk is ziender-
ogen enorm in zijn element en opgeto-
gen: zijn ‘moederland’!  

 
Dan zien we een zwart, smoezelig ventje 
aan de kant van de weg zitten. We heb-
ben nog een zak poppen en een paar 
autootjes!  
Binnen vijf minuten staat er een 10-tal 
kinderen om ons heen.  
Kwebbelend en met vragende ogen en 
wetend, dat er iets te halen valt.  
Hans heeft zich deze vakantie tot Hoofd 
Distributie Knuffels gebombardeerd en 
doet dat met steeds meer plezier.   
Ook opa en oma komen tevoorschijn en 
wat ouders. Ze rennen overal de huisjes 
uit en schijnen elkaar in te lichten.  
We stoppen alle kinderen wat in de han-
den. De moeders krijgen nog kleertjes, 
luiers en andere babyspullen. Ze pakken 
het gretig aan.  
Dit zijn Roma’s, zonder twijfel. Ze praten 
door elkaar en zijn duidelijk verrast. Nee, 
dit zullen ze ook niet elke dag meema-
ken. Tenslotte worden we uitgezwaaid. 
We controleren onze zakken!  
 

Viszontlátásra! Doeiiiiii!!  

Mensenlief, wat een belevenis: wat een 
fijn begin van de dag.  
Onderweg picknicken we in de berm.  
Dan gaan we naar Pápa en kijken nog 
even bij het huis in Pápa waar oom Gyula 
en tante Annus hebben gewoond.  
Het naambordje van ZOLTAN GYULA 
hangt nog aan het hek!  
Vergane glorie… Verleden tijd... 
 
Dirk wil ook nog graag naar Dáka, waar 
oma Erzsébet  in een bejaardenhuis is 
gestorven.  
Als we aankomen zien we geen bejaar-
den, maar mensen met enorme beper-
kingen. Onze hond Lotte is het middel-
punt van de belangstelling. Jammer, dat 
we geen knuffels meer hebben. Ook hier 
waren ze goed op hun plaats geweest. 
Volgend jaar dan maar weer terug?  
Als het aan Dirk ligt…! 
 
Zaterdag 3 mei  

We vertrekken om 5.30 uur. De hele weg 
door het Hongaarse land is voor ons! 
Binnen drie uur rijden we over de grens. 
Ook in Oostenrijk gaat het vlot en om 
15.00 uur staan we in Midden-Duitsland. 
Dan maar doorrijden! Gekkenwerk na-
tuurlijk, maar om 20.00 uur zijn we 
thuis. Totaal versleten en alles doet zeer, 
maar ons eigen bed verzacht de pijn.  
 
We zijn op één dag door vier prachtige, 
groene en gele landen gereden, waar 
onze herinnering aan Hongarije zo an-
ders was. Het land is, zeker in dit jaarge-
tijde, net zo groen als de andere landen! 
De laatste twintig jaar heeft het land  
hard gewerkt en het resultaat mag er 
zijn.  
 
Wat hebben we genoten van alles. In het 
bijzonder van onze broer, mijn zwagers 
en onze vrienden, die de reis voor ons 
mogelijk maakten! 
Het was een heel mooie week! 
 
Marina Vreugdenhil 

Willem, Dirk en Marina Vreugdenhil 


