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Nieuwsbrief 
Verenigingsorgaan van de vereniging   

van reünisten der C.S.V. Hendrik de Cock  
 

nummer 1, september 2009 
 

 

Van de voorzitter 
 
Beste leden, 
 

U heeft al een tijdje niets van ons vernomen. Dat betekent niet geheel 
dat er de laatste maanden niets door het bestuur is ondernomen.  
Toegegeven, ook het bestuur heeft genoten van de zomervakantie, 
maar die is inmiddels in het hoge noorden weer geëindigd. Tijd dus om 
weer vooruit te kijken naar de donkere herfst- en wintermaanden die er 
aan komen. Midden in de herfst vindt weer het traditionele 

Reünistenfeest plaats, dit jaar op zaterdag 14 november. Natuurlijk bent 
u allen van harte uitgenodigd! Het bestuur heeft besloten om op 

diezelfde zaterdag ook de jaarvergadering te houden. Normaal werd 
deze vergadering altijd in juni gehouden, maar het geringe aantal leden 

dat de afgelopen jaren de vergadering bijwoonde, heeft ons doen 
besluiten de vergadering en het feest op dezelfde dag te houden in de 

hoop dat er meer mensen komen. De vergadering zal om 16.00 uur 

beginnen en het feest om 20.30 uur, beide op de soos! De agenda van 
de vergadering kunt u vanaf begin oktober op de site van de 

reünistenvereniging vinden: www.hendrikreunisten.nl. Hieronder vindt u 
twee foto’s van het vorige feest. Ik hoop op een grote opkomst en een 

geslaagd feest in november! 
 
Henrik de Moel 
 
 
 

 
 

 

Geboren 
12 november 2008 
Lonneke Emma, dochter van 
Anja en Jeroen Kruse 
 
14 december 2008, in 
Kopenhagen, Josefien, dochter 
van Martijn Wubs en Harmke 
van den Akker 

 
5 januari 2009 

Jasper Niklas, zoon van Linda 
Wijma-Vos en Martijn Wijma 

 
21 maart 2009 
Marieke Helena, dochter van 
Kirsten Lamberts en Bram van 
der Zwan 
 
26 juni 2009  

Rosalie Frederike Holterman, 
dochter van Mirjam Berkhout 
en Otto-Chris Holterman 

 

Overleden 
Sibylla Nijhof, overleden op 30 

april 2009. 
 

Colofon 
� Correspondentieadres: 

Abactis ASV Dionysos 
Nwe Kijk in ‘t Jatstraat 58 
9712 SJ Groningen 

 
� Bestuur 

Voorzitter:  
Henrik de Moel 
 
Eerste secretaris:  
Corine Snel   
 

Penningmeester: 
Linda Wijma-Vos 

 
Website: 

Anja Kruse-Van Hilten 
www.hendrikreunisten.nl 
 
Tweede secretaris 
Henk Leo Deuzeman 
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Adreswijzigingen 
 

IN ONLINE-VERSIE NIET BESCHIKBAAR 
 

 
 

 
 

 
 
 

Nieuwe mailadressen 
IN ONLINE-VERSIE NIET BESCHIKBAAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nieuwe leden 
 IN ONLINE-VERSIE NIET BESCHIKBAAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iets meedelen?  
Laat het weten! 
 
Wilt u een mededeling doen 

aan uw verenigingsgenoten? 
Omdat u een boek heeft 

geschreven, een expositie 
heeft, of een lezing houdt? Laat 
het ons weten! Mail naar  
Henrik de Moel: 
henrikdemoel@hotmail.com 

 
 

Organiseer een activiteit 

met 200 euro subsidie   
 
Het bestuur ziet als een van 
haar taken het levend houden 
van de band tussen de 

reünisten onderling. Natuurlijk 
kunnen we dat niet zonder de 

inzet en de ideeën van de leden 
zelf. De laatste tijd heeft van 
verschillende kanten het 
verzoek voor een (financiële) 
bijdrage aan activiteiten die 

door reünisten worden 
georganiseerd bestuur bereikt, 

We hebben daarom besloten 
om aan deze verzoeken te 

voldoen. Indien een activiteit in 
principe open staat voor alle 
oud-Hendrikers en deze 
activiteit ruim van te voren is 
aangekondigd, via de 
nieuwsbrief en/of via 

de website van de 
reünistenvereniging kan een 

subsidie van maximaal € 200,- 
verleend worden. Verzoeken 
hiertoe kunt u richten aan de 
penningmeester 
 

 
Agenda 

 
� 14 november 16.00 uur 

Jaarvergadering  
  

 

• 14 november 20.30 uur 
Reünistenfeest  

 
Zowel de jaarvergadering als 

het reünistenfeest zijn op: 

Sociëteit Fax 
Nwe Kijk in ‘t Jatstraat 58 

9712 SJ Groningen 


