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Nieuwsbrief 
Verenigingsorgaan van de vereniging   

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

nummer 2, oktober 2011 
 

 

Van de voorzitter 
 
Beste leden, 
 
De zomer, voor wat het waard was, is voorbij en de herfst al weer even 
onderweg. Dat betekent dat de jaarvergadering en het reünistenfeest 
voor de deur staan. Op zaterdag 26 november is het weer feest op de 
soos vanaf 21.00! ’s Middags, ook op de soos, om 16.00 uur de 
jaarvergadering. Graag tot dan! 
 
Henrik de Moel 
voorzitter bestuur 
 
 

Contributie betalen, zo geregeld! 
De contributie voor de reünistenvereniging  was dit jaar weer € 5 per 
jaar. Daarvoor organiseren we elk jaar een feest in november en in 2012 
kun je het lustrum meevieren. 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. Betaal je nog niet 
met een machtiging? Op de website www.hendrikreunisten.nl kun je een 
machtigingsformulier invullen en versturen.  
 
Op de site staat ook 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. 

Marloes Schreuder is nieuwe penningmeester 
Linda Wijma-Vos was jarenlang de kundige en kritische penningmeester 
van de reünistenvereniging. Onlangs heeft zij het stokje doorgeven aan 

Marloes Schreuder. Een korte introductie: mijn naam is Marloes 
Schreuder, bij vrienden ook wel bekend als Maluz of Luz. Ik ben 
ik 30 jaren jong (jeuj!) en woon in de Soerabajastraat in 
Groningen met als huisgenoten een kat en een konijn. Mijn 
vriend woont in Leeuwarden maar we hebben plannen om te 
gaan samenwonen. Ik heb psychologie gestudeerd aan de RuG 
en ben in 2008 een tweede studie begonnen in de 
Natuurgeneeskunde. Mijn droom is om hier een eigen 
gecombineerde praktijk in te hebben. Ik heb dit geprobeerd voor 
elkaar te krijgen de afgelopen paar jaar, maar dat is helaas nog 
niet gelukt. Dus op het moment ben ik weer op zoek naar een 
baan als therapeut! 
 
Ik ben reünist sinds 2008, na 4 jaar lid te zijn geweest bij 
Hendrik. Pas in mijn vijfde studiejaar ben ik bij een 
studentenvereniging gegaan. Een aantal vrienden van mij zat bij 
Hendrik dus de keus was snel gemaakt en ik ben lid geworden in  

 
Agenda 

 
26 november 2011 
 
16.00 uur  
jaarvergadering 
 
21.00 uur 
reünistenfeest 
 
Lokatie: 
Sociëteit FAX 
Nieuwe Kijk in ’t Jat 58 
Groningen 
050 – 3 128 117 

 
 
 
 
Colofon 
 
� Correspondentieadres: 

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

� Bestuur 
 
Voorzitter:  
Henrik de Moel 
 
Eerste secretaris:  
Corine Snel  
 
Penningmeester: 
Marloes Schreuder 
 
Website: 
Anja Kruse-Van Hilten 
 
Tweede secretaris 
Arjan Douma 
 
 

� www.hendrikreunisten.nl 
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de Kiezel 2004. Ik ben in die korte tijd wel actief geweest binnen 
mijn schap Octopus, bijvoorbeeld met de organisatie van het 3e 
Octonium (24 jaar oud) en daarnaast in verschillende commissies 
als de doka, de mensa, de ouderdagcommissie en tot slot de 
ProvCie in 2006. 
 
Sinds een paar maanden heb ik het penningmeesterschap van de 
reünistenvereniging overgenomen. Linda deed een oproep via de mail 
voor een nieuwe penningmeester en omdat ik zoveel leuke 
herinneringen heb aan mijn tijd bij Hendrik wilde ik ook graag iets voor 
de reünisten doen. Met het lustrum van Dionysos op komst is het 
natuurlijk te gek als er voor de reünisten ook iets gaafs wordt 
georganiseerd en bij de overdracht heb ik mappen van vorige lustra 
meegekregen. Op naar het volgende onvergetelijke lustrum! 

 
Nieuwe adressen  
We horen het graag als je bent verhuisd. Zo houden wij het 
adressenbestand actueel. En zo mis je geen nieuwsbrief of ander 
bericht. Adreswijzigingen kunnen makkelijk via de website worden 
doorgegeven.  
 

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

 

 

 

 

  
 

Lid af 
Gea de Jong  
K. Brink  
Hilje Kuiper  
Marietta van Dijk  
Dennis de Vries  
 

Nieuwe leden 
Een hartelijk welkom aan: 
Jantiena Koops  
Petran den Hartogh 
Elaine Zant  
Sybren Bouwer 

 
 

 

 

 
 

 

Wij horen graag van je 
Als je een mededeling wilt doen 
aan verenigingsgenoten, of het 
nu gaat om een boek dat je 
geschreven hebt, een 
tentoonstelling die je gemaakt 
hebt of een lezing die je houdt, 
dan kun je dit mailen naar 
voorzitter  
Henrik de Moel.: 
Henrikdemoel@hotmail.com 
 

4 november:  
borrel in Leiden  
Laatste nieuws: reünist Sense 
Jan van der Molen geeft op 4 
november het goede voorbeeld: 
hij organiseert in Leiden een 
borrel voor medereünisten. 
Kom ook wat drinken in café De 
Grote Beer vanaf 21.00 uur. 
 
Ook iets organiseren? 
Staat een activiteit in principe 
open voor alle oud-Hendrikers 
en is deze activiteit van te 
voren is aangekondigd, via de 
nieuwsbrief en/of via 
de website van de 
reünistenvereniging en 
eventueel ook via social media, 
dan kan een subsidie van 
maximaal € 200,- verleend 
worden. Stuur een mail aan de 
penningmeester via 
fiscus@hendrikreunsiten.nl. 

 
Lustrum 2012: 

organiseer mee! 
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 zullen we het ook 
hebben over het lustrum. 
Tijdens de vorige vergadering is 
een fors bedrag gereserveerd 
voor de feestelijkheden in 
2012. Natuurlijk houden we je 
op de hoogte! Heb je zin om 
mee te denken over een mooi 
lustrumprogramma, we horen 
het graag! Mail naar de 
voorzitter: 
henrikdemoel@hotmail.com. 
 


