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Nieuwsbrief 
Verenigingsorgaan van de vereniging   

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

nummer 2, september 2012 
 

 

     Van de (aspirant) voorzitter 
 
Beste mensen, 
 
Dit is mijn eerste voorwoord aan u als aspirant voorzitter. Ik zal mij kort 
voorstellen. Mijn naam is Marijke Beintema. Ik ben 29, woon in 
Groningen en heb Communicatie- en Informatiewetenschappen 
gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben in het Provitiaat 
2004 lid geworden van Hendrik. In mijn Hendrik-tijd ben ik lid geweest 
van het schap Baldr. Naast lid van verschillende commissies was ik 
abactis in de senaat-Douma, van 2007 tot en met 2008. In 2010 ben ik 
lid-af geworden. Na mijn studententijd wilde ik graag nog iets betekenen 
voor mijn mede-oud-Hendrikers. Aldus ben ik gevraagd voor het 
voorzitterschap. Ik heb er veel zin in om samen met het bestuur de 
reünistenvereniging groeiend en bloeiend te maken. We zijn trots oud-
Hendriker te zijn. Dat mogen we uitdragen met activiteiten om de 
onderlinge banden sterk te houden en om ons oud-Hendrikerschap te 
vieren. 
 
Recentelijk hebben we op grandioze wijze het vierde lustrum van de 
reünistenvereniging gevierd, en tegelijkertijd ook het 65-jarig bestaan 
van onze voormalige studentenvereniging. Met mijn intrede als aspirant-
voorzitter gaat de reünistenvereniging een nieuw tijdperk in, op weg 
naar het vijfde lustrum. Er zijn dan ook veel ontwikkelingen en nieuwtjes 
te melden. Lees deze nieuwsbrief daarom goed door.  
 
Ik hoop u zo veel mogelijk van u allen te spreken op de volgende borrel, 
of natuurlijk op de algemene ledenvergadering en het jaarlijkse 
reünistenfeest op zaterdag 17 november a.s.  
 
Hartelijke groet en graag tot dan!        
 
Marijke Beintema 
aspirant-voorzitter bestuur 
marijke@beintema.org 
 
 
 
 

 
 

 

Agenda 

 
zaterdag 17 nov 2012 

 
16.00 uur: jaarvergadering 
20.30 uur: reünistenfeest 
 
beide op de soos,  
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 
� Correspondentieadres: 

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

� Bestuur 
 
Voorzitter:  
Marijke Beintema 
 
Eerste secretaris:  
Corine Snel  
 
Penningmeester: 
Marloes Schreuder 
 
Website: 
Anja Kruse-Van Hilten 
 
Tweede secretaris 
Joris Bellwinkel 
 
 

� www.hendrikreunisten.nl 
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Het lustrum was een mooi feest 
Hendriklustrum op 29 april 2012          (verslag door Marèse Peters) 
 
 

 
 
Was je erbij? Dan weet je hoe leuk het was. Was je er niet bij? Dan heb 
je echt iets gemist! De 65e verjaardag van onze vereniging vierden we in 
Groningen, in stijl. Rond twaalf uur ‘s middags was het al een feest der 
herkenning op de bovenbar: grappig om al die gezichten uit het 
verleden weer terug te zien. En om te merken dat de soos nauwelijks 
veranderd is qua inrichting, geuren en geluiden. De bustocht langs drie 
prachtige oude Groninger kerken was niets minder dan een openbaring 
dankzij het enthousiaste en vakkundige commentaar van gids Saskia van 
Lier. Daarna op de soos omkleden in galatenue.  Het uitstekende diner 
in het Land van Kokanje, waar zo’n 45 oud-leden bij aanwezig waren, 
eindigde in een waar liederenfestijn. Natuurlijk werd het Hendriklied 
aangeheven, maar ook de schapsliederen en het SB-lied schalden op 
volle sterkte door het etablissement. Door naar galalokatie Louis XV, 
waar wij als oud-leden naadloos opgingen in het feestgedruis van de 
huidige vereniging Dionysos. Goed om te merken dat veel 
Hendriktradities ook nu nog bestaan! Begonnen we de avond met een 
jazzy combo voor het stijldansgedeelte, algauw daalden we af naar de 
kelder voor het vettere danswerk.  We voelden ons weer even heel erg 
jong. En bleven dus tot in de kleine uurtjes hangen - ook een goeie 
traditie.  
 
Ps. Ook leuk: alle reünisten op de foto krijgen een afdruk van de foto 
hierboven thuisgestuurd. 
 

17 november 2012: ALV én het reünistenfeest 
Het duurt nog even, maar houd alvast zaterdag 17 november vrij in je 
agenda. Dan is namelijk weer de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering. Het is belangrijk dat je daar je stem laat horen, want 
daar kun je meepraten over de vereniging waar je lid van bent. ’s 
Avonds is het weer tijd voor het jaarlijkse reünistenfeest, waar je 
gezellig bij kunt praten met iedereen die je kent uit je 
studentenverenigingstijd. Het bestuur en je medereünisten zien je graag 
op 17 november op sociëteit FAX in de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat. Tijden 
staan in de agenda, hiernaast. 
 
 
 

 

Reünistenbestuur 
zoekt een nieuwe 
(eerste) secretaris 
Al een jaar of vijf is Corine Snel 
eerste secretaris van het 
reünistenbestuur. Hoog tijd om 
het stokje door te geven aan 

een nieuwe secretaris. Die 
zoeken we dus.  
 
Wat doet de secretaris zoal? 
Hij/zij verwerkt alle 
adreswijzigingen en aan-en 
afmeldingen in het 
ledenbestand, schrijft kopij 
voor de nieuwsbrief en is 
natuurlijk aanwezig op de 
jaarvergadering. In totaal 
kosten de werkzaamheden 
je zo’n 20 tot 30 uur per 
jaar. Natuurlijk levert het 
ook iets op: een goed en 
gezellig contact met de 
andere bestuursleden en 
gegarandeerd leuke 
flashbacks naar je tijd bij 
Hendrik/Dionysos.  

 
Meer weten of meteen 
belangstelling? Mail dan naar 
info@hendrikreunisten.nl o.v.v. 
secretaris. 
 

Lustrumalmanak  
Op het lustrum zijn de speciale 
lustrumalmanakken uitgedeeld. 
We hebben er nog een paar. 
Hebben? Stuur een mail naar 
fiscus@hendrikreunisten.nl. Wie 
het eerst komt… en op = op.… 

 
Wij horen ‘t graag  
Heb je een boek of proefschrift 
geschreven? Open je 
binnenkort een tentoonstelling? 
Ben je net begonnen met een 
nieuw bedrijf? Of heb je een 
andere mededeling die je graag 
aan de reünisten wilt doen? 
Laat het ons weten, dan zetten 
wij je mededeling in de 
volgende nieuwsbrief.  
Mail je bericht naar: 
info@hendrikreunisten.nl. 
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Ga toch borrelen! 
Het afgelopen jaar zijn er buiten Groningen twee succesvolle 
reünistenborrels in den lande georganiseerd, in Leiden en in Amsterdam. 
Het waren gezellige borrels waar onder het genot van een hapje en 
drankje bijgepraat kon worden. Maar daar houdt het niet op. Ook jij 
kunt met steun van de reünistenvereniging je eigen borrel of barbecue 
voor oud-Hendrikers organiseren. Je kunt hiervoor een subsidie 
aanvragen van maximaal €200,-. De activiteit moet dan wel open staan 
voor alle oud-Hendrikers, en van te voren aangekondigd zijn via de 
website, de nieuwsbrief of sociale media. Dus wil je ook wel weer eens 
je medereünisten zien, maar dan eens niet in Groningen? Organiseer 
dan nu je activiteit en neem contact op het met bestuur via 
fiscus@hendrikreunisten.nl 
 
 

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 *** 
 

 

 

Nieuwe leden 
Micha van der Kamp 
Joost Eggink 
 
Lid af 
Marleen Kieft, Utrecht 
Anneke van der Does, Den Haag 
Gerda Papenborg, Heerenveen 
Bert Westerink,  Groningen 
Anita van der Heide 
Riek Nauta, Heerenveen 
Gert Jan Wolters, Enschede 
Anne Weiland, Amersfoort 

 

Geboren 
Op 20 april 2012: Hannah 
dochter van Ton van Bruggen en Rebecca Middelkoop  
 
Op 28 augustus 2012: Anna Romante 
dochter van Ferdi Geleijnse en Susan Ketner 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 
 

Contributie betalen, 
zo geregeld! 
De contributie voor de 
reünistenvereniging  was de 
afgelopen jaren steeds € 5 per 
jaar. Hoewel in 2010 op de 
jaarvergadering al was besloten 
de contributie te verhogen naar 
10 euro per jaar, is in 2011 ook 
bij alle reünisten slechts 5 euro 
geïnd. In 2012 zal, met een 
jaar vertraging, wél 10 euro 
worden afgeschreven.  
 
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. 
 
 

Nieuwsbrief nieuwe 
stijl: digitaal 
Vanaf het volgende nummer 
kun je de nieuwsbrief ook 
digitaal ontvangen. Wel zo 
handig en wel zo van deze tijd. 
Wil je de nieuwsbrief in ’t 
vervolg ook liever in je mailbox 
dan in je brievenbus 
ontvangen? Ga dan naar de 
website 
www.hendrikreunisten.nl. Daar 
kun je je naam en adres op de 
mailinglijst zetten.  

 
 
 
 
 
 
 
 


