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Nieuwsbrief 
Verenigingsorgaan van de vereniging   

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

 
nummer 2, oktober 2010 

 

 

Van de voorzitter 
 
Beste leden, 
 
Nu de zomer definitief voorbij lijkt, Prinsjesdag geweest is, mijn 

gedachten alweer uitgaan naar de herfstvakantie, is het tijd de aandacht 
te richten op het Reünistenfeest! Ook dit jaar wordt het weer op de soos 
gehouden en wel op 6 november. ’s Middags vindt op diezelfde plaats 
om 16.00 uur de jaarvergadering plaats. Ik hoop dat velen van u 
opnieuw langkomen! Ik houd het kort want we hebben in deze 

nieuwsbrief weer eens een interview: dit maal met Goossen Hoenders. 
Ik wens u veel leesplezier! 

 
Henrik de Moel 
Voorzitter bestuur 
 
 

Contributie betalen, zo geregeld! 
De contributie voor de reünistenvereniging 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. 

Penningmeester gezocht 
Linda Wijma-Vos heeft op de laatste bestuursvergadering aangegeven 
dat zij toe is aan een nieuwe uitdaging. Daarom zoeken wij ter 

versterking van ons bestuur een nieuwe penningmeester! Wij bieden: 
een gezellig bestuur met flexibele werktijden. Wij vragen: inzet en 

betrokkenheid. Voor informatie over het penningmeesterschap kun je 
het beste contact opnemen met Linda via www.hendrikreunisten.nl. 

6 november: Reünistenfeest!  
Het is inmiddels een traditie,het november-reünistenfeest! Ook zo'n zin 

om weer eens bij te praten met je schapsgenoten en al die anderen? 
Even een kijkje te nemen op de soos? Ongegeneerd uit je dak op 

muziek uit jouw (Hendrik)tijd? Een goed excuus nodig voor een 
weekend Groningen? Of gewoon gezellig een (gratis!) biertje drinken op 

de plek waar je altijd  
 

 

 

Geboortes  
27 september 2009: Lucas 

Johannes Renz, zoon van 
Susanne van Rijn en Jasper 
Renz 
 
11 april 2009: Maila de Vries, 
dochter van Ellen Legters en 
Richard de Vries 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

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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mensen kent? Kom 
dan ook op 6 
november naar de 
soos! Vanaf een uur 
of 20.30!  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe adressen  
Informeer bij een verhuizing ook de reünistenvereniging. Zo houden wij 

het adressenbestand actueel en mis je geen nieuwsbrief of ander 
bericht. Adreswijzigingen kunnen makkelijk via de website worden 
doorgegeven.  

 

*** NIET BESCHIKBAAR IN ONLINE-VERSIE*** 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw mailadres 

  

 

Nieuw telefoonnummer 
 

 

Nieuwe leden 
Een hartelijk welkom aan: 

Eva Jansen (Panta Rhei) 

Anniek van Dijk (Baldr)  
 
 
 
 
 
 

 
Lid af 
Gerhard Dijkstra 

Selma Kilic 
Cor van der Meulen 

Willem Oosterheert en Lidy 
Oosterheert-Houtman 
 

 
Oproep 
 
Als u een mededeling wilt doen 

aan uw verenigingsgenoten, of 
het nu gaat om een boek dat u 

geschreven heeft, een 
tentoonstelling die u gemaakt 

heeft of een lezing die u houdt, 

dan kunt u mailen naar  
Henrik de Moel.: 

Henrikdemoel@hotmail.com 
 

Hernieuwde oproep: 
organiseer een activiteit 
 
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 
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 Interview 

Goossen Hoenders was lid van 1997 tot 2009. Hij koos voor Mondriaan 
en was daar actief  als praeses van schapsbestuur Who’s afraid of red, 
yellow and blue. Verder was hij secretaris van de almanakcommissie en 
zat hij bij Le Coque Classique. Hij heeft nog regelmatig contact met 
Hendrikers van toen. Voor wie hem minder vaak spreekt, hieronder een 
interview met Goossen. 

Hoe kwam je terecht bij Hendrik? 
Van mijn vader (erelid Han Hoenders, red.) had ik veel mooie verhalen 

gehoord over zijn tijd bij HdC en hoe hem dat gevormd had. Het was 
duidelijk dat het voor hem een hele belangrijke tijd van zijn leven was 

geweest, iets wat hij ook voor mij wenste. Ik wilde echter wel de keuze 
maken omdat ik het wilde en niet omdat mijn vader ook lid was 

geweest. Ik maakte zelf kennis met Hendrik in mijn keiweek in 1996. 
Het was erg gezellig, maar ik wilde toen geen lid worden, ook omdat ik 
nog thuiswoonde. Nadat ik een jaar gestudeerd had, een beetje wist wat 
het studentenleven inhield en op het punt stond naar Groningen te 
verhuizen werd ik in oktober 1997 lid van HdC.  
 
Waarom heb je juist voor Mondriaan gekozen? 
Bij de rondgang langs alle schappen vond ik het bij Mondriaan het 

gezelligst. Het schap straalde uit dat ze het erg naar de zin hadden met 
elkaar en daar wilde ik wel bijhoren.  

  
Wat heb je geleerd van je Hendriktijd? 
Dat is geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden. Ik denk dat ik kan 

zeggen dat ik veel over mezelf heb geleerd. Daarnaast heb ik meer 
geleerd over hoe om te gaan met mensen met hele verschillende 

achtergronden. Praktisch gezien heb ik geleerd wat er bij komt kijken 
om weekenden, een lustrum, uitjes e.d. te organiseren.  

  
Wat heb jij achtergelaten op de soos? 
Ik heb niets specifieks achtergelaten voor zover ik me kan herinneren.  
  
Ooit wel eens wat gestolen of laten stelen (voor) op de soos?  
Tijdens het schapsweekend van Mondriaan in oktober 1998 waren we in 
Lauwersoog. Op zaterdagavond waren we met een stel nog wat gaan 
wandelen en toen kwamen bij een plaatsnaambord dat al redelijk loszat. 

We hebben dat bord even een ‘handje’ geholpen zodat het echt loszat 
en daarna meegenomen naar de soos.  

  
Als je je studententijd over kon doen, zou je dan weer lid 

worden? 

Ik zou zeker weer lid worden van de vereniging van toen. Daarmee 
bedoel ik de sfeer van Hendrik (de Cock) toen. Aan de ene kant was er 

ruimte om uit je dak te gaan en slap te ouwehoeren en aan de andere 
kant ook ruimte voor een goed gesprek en interessante discussie.  

  
Favoriete bar? Waarom? 

Achterbar, vanwege de mooie combinatie van aan de ene kant aan de 
bar kunnen hangen en aan de andere kant uit je dak kunnen gaan op de 
dansvloer. 
  
Wat dronk je het liefst? 
Ik dronk het liefst een biertje, lekker origineel.  

  
Ben je toevallig (ook) getrouwd met een Hendriker? 

Nee, toevallig niet. 
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Heb je een mooiste Hendrikherinnering? 
Ik heb vele mooie herinneringen aan mijn actieve Hendriktijd, maar de 
mooiste herinnering voor mij is het feest met Oud & Nieuw toen het 
nieuwe millennium werd ingeluid. Na eerst bij mensen thuis geweest te 
zijn gingen we na twaalven naar de soos waar we tot diep in de nacht 
gefeest hebben in een hele uitgelaten sfeer.  

   
Van welke gebeurtenis herinner je je niets meer, en waarom? 

Niets wil ik niet zeggen, maar weinig was het wel . Het gaat om de Oud 
& Nieuw viering 2001. Die paar glazen Tequila waren toen wat teveel 

van het goede waardoor een stuk van de film ontbreekt  
  

Waar denk je aan als je aan Hendrik denkt? 
Aan een hele mooie, zorgeloze tijd waarin ik veel leuke dingen (o.a. 
eloquentia, werkacties, sportdag, feesten, schapsavonden en 
schapsweekenden) heb gedaan en veel interessante en leuke mensen 
ben tegengekomen.  

 
Bij welke muziek denk je weer terug aan toen? 
Mr. President met het nummer Coco Jambo 

 
Wat doe je tegenwoordig?  
Sinds maart van dit jaar woon ik samen met mijn vriendin Dieuwerke in 
ons nieuwe huis in Den Haag. Verder ben ik ook werkzaam in Den Haag, 

ik werk als programma manager voor de hulporganisatie Save the 
Children. In die hoedanigheid ben ik verantwoordelijk voor het indienen 

van projectvoorstellen bij de Europese Commissie en het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken voor projecten van Save the Children in Soedan, 
Afghanistan en Indonesië, met als doel financiering voor deze projecten 
veilig te stellen. Dit houdt concreet in dat ik samen met mensen van 
Save the Children in die landen werk aan projectvoorstellen, waarbij ik 
dan o.a. kijk of het voldoet aan de eisen van de specifieke donor waar 
het projectvoorstel wordt ingediend. Als het voorstel is goedgekeurd 
moet er halverwege de looptijd en na afloop gerapporteerd worden over 

wat we hebben bereikt. Deze rapportages maak ik ook weer samen met 
mijn collega’s ter plaatse.  

Daarnaast ben ik sinds begin dit jaar noodhulp coördinator. In die rol 
ben ik o.a. verantwoordelijk voor het beheer van ons 

kindernoodhulpfonds ( 250.000 euro per jaar) waaruit we snel een 
kleine bijdrage kunnen vrijmaken in de beginfase van een hulpoperatie. 
Verder ben ik betrokken bij alle noodhulpactiviteiten, dit jaar o.a. de 
aardbeving in Haïti en de overstromingen in Pakistan en werk ik aan het 
vergroten van mijn noodhulp expertise. In het kader van dat laatste ben 

ik sinds 3 oktober op Haïti om daar mijn collega’s 6 weken lang met 
diverse werkzaamheden te ondersteunen. Het is erg interessant werk, 

zeker ook omdat ik nu een aantal keer in deze landen ben geweest om 
met eigen ogen te zien wat we er doen.  
Save the Children, giro 809, www.savethechildren.nl 
 

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! Mocht je 
zin hebben om te helpen bij de organisatie van het lustrum vanuit de 
reünistenvereniging, dan kun je contact opnemen met de voorzitter. 
 

 

             2010 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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  


