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Nieuwsbrief 
Verenigingsorgaan van de vereniging   

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

mei 2010 
 

 

Een nieuwe lente, een nieuwe nieuwsbrief 
 
Beste leden, 
 
Een nieuwe lente, een nieuwe nieuwsbrief! Met een kleine terugblik naar 
14 november, dat wel. Op deze dag was de jaarvergadering van de 
Reünistenvereniging op sociëteit Fax in de Nieuwe Kijk in ’t Jat. Een 
recordaantal van maar liefst 7 leden was aanwezig. Op de website staat 
het verslag van de vergadering, mocht je deze gemist hebben. ’s Avonds 
stroomde dezelfde soos vol voor het inmiddels bijna traditionele 
reünistenfeest. Er werd weer volop bijgepraat, gedanst en gedronken. 
De vergadering en het feest gemist? Noteer dan vast 6 november in de 
agenda, voor de 2010 versie.  
 
Henrik de Moel 
Voorzitter bestuur 
 

         
 

Lustrum 2012 
Het duurt nog even, maar voor je het weet is het zover: het volgende 
lustrum. In 2012 viert Dionysos, het 65 jarig bestaan van de vereniging. 
Tijdens de jaarvergadering in november is er al gesproken over het 
lustrum. Hoewel de vereniging in de afgelopen jaren veranderd is, 
besloten de aanwezige leden en het bestuur toch om het lustrum mee te 
vieren. Er is daarom een fors bedrag gereserveerd voor de 
feestelijkheden in 2012. Natuurlijk houden we je op de hoogte! 
 
De website is vernieuwd, nu met forum! 
Naast een fris uiterlijk en een nieuwe indeling, heeft onze website 
www.hendrikreunisten.nl nu ook een forum. Een snelle, makkelijke en 
leuke manier om in contact te komen én blijven met elkaar. Dus ben je 
op zoek naar jaar- of schapsgenoten, wil je een discussie starten of 
gewoon gezellig bijkletsen, bezoek dan het forum. 
 
Op de website kun je ook makkelijk een adreswijziging doorgeven of een 
machtiging voor de contributie invullen. 
 
Tot ziens op onze website!  
 
 

 

Geboren 
 
 
** op verzoek verwijderd ** 
 
 
 
1 december 2008:  
Casper Hendrik Jan (Cas),  
zoon van Margien Zwaveling en 
Anton-Jan van Doornik 
 
7 november 2009:  
Doutzen Catharina, dochter van 
Martijn en Akky Jonker 
 
 
** op verzoek verwijderd ** 
 
 
 
11 januari 2010: 
Aike Hindrik (Henk), zoon van 
Janet Drenth en Henk van den 
Berg 

 

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 
Maarten Broekroelofs 
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Nieuwe adressen 
We houden het adresbestand van de reünistenvereniging graag actueel. 
Ga je verhuizen? Geef dat dan ook aan ons door. Dat kan gemakkelijk 
via de website. 
 
 
 
*** NIET BESCHIKBAAR IN ONLINE VERSIE *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
Nieuwe leden 
De reunistenvereniging blijft groeien!  
Een hartelijk welkom aan de nieuwe leden: 
 
*** ADRESSEN NIET BESCHIKBAAR IN ONLINE VERSIE *** 
 
 
 
Richard de Vries (Elysion) 
Pieter Slootweg (Elysion) 
Taco Holwerda  
Yvon van Houdt 
Martin van Veen (Mondriaan) 
Corien Bier 
Nina Schaap (Sebastiaan) 
Gerben Piter Yedema  
Goossen Hoenders (Mondriaan) 
 
  
 
 
 
 

Contributie betalen, zo geregeld! 
De contributie voor de reunistenvereniging is ook dit jaar slechts € 5. 
Het scheelt ons een hoop werk en jou een aanmaning als de contributie 
automatisch mag worden afgeschreven van je rekening. En dat is zo 
geregeld. Op de website www.hendrikreunisten.nl kun je een 
machtigingsformulier invullen en versturen.  
 
Op de website staat meer informatie over de machtiging. Natuurlijk blijf 
je zelf baas over je geld. Ben je het bijvoorbeeld toch niet eens met de 
afschrijving? Dan kun je die binnen een maand laten terugstorten. 

 

Iets meedelen?  
Laat het weten! 
 
Iets te melden aan alle 
reünisten? Bijvoorbeeld omdat 
je een boek hebt geschreven, 
een expositie houdt, of een 
lezing geeft? Laat het ons 
weten, dan geven wij het 
nieuws door! Mail je 
mededeling naar voorzitter 
Henrik de Moel: 
henrikdemoel@hotmail.com 

 
Organiseer ‘n activiteit 

voor medereünisten met 
200 euro subsidie  
 
Het bestuur ziet als een van 
haar taken “het levend houden 
van de band tussen de 
reünisten”. Natuurlijk kunnen 
we dat niet zonder de inzet en 
de ideeën van de leden zelf.  
 
Organiseer je een activiteit die 
in principe open staat voor alle 
oud-Hendrikers? En kondig je 
deze activiteit ruim van te 
voren aan via de nieuwsbrief 
en/of via de website van de 
reünistenvereniging? Dan kun 
je voor je activiteit een bijdrage 
van maximaal € 200,- krijgen.  
 
Idee? Of al iets aan het 
organiseren? Laat het weten 
aan de penningmeester! 

 

Agenda 2010 
 
6 november 16.00 uur 
Jaarvergadering  
6 november 20.30 uur 
Reünistenfeest. 
Zowel de jaarvergadering als 
het reünistenfeest zijn op: 
Sociëteit Fax 
Nwe Kijk in ‘t Jatstraat 58 
9712 SJ Groningen 
 

 


