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Nieuwsbrief 
Verenigingsorgaan van de vereniging   

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

 
nummer 1, maart 2013 

 

 

Van de voorzitter 
 
Beste leden, 

 
Het voorjaar klopt weer aan de deur. De 

zon breekt steeds vaker door, 
sneeuwklokjes ontluiken, en de eerste 
lammetjes staan snel weer in de wei. De 
wereld is vol van nieuw leven. Dit seizoen 
is dus een prima aangelegenheid voor een 

nieuwsbrief van je reünistenvereniging. 
Want er is veel te vertellen over nieuwe 

levendigheid binnen de reünistenvereniging, en niet te vergeten, 
nieuwtjes over je mede-reünisten. 
 
Zo was zaterdag 17 november jl. de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering, en na afloop het reünistenfeest op sociëteit FAX. 
Een kort verslag daarvan vind je verderop in deze nieuwsbrief.   

 
Op de jaarvergadering hebben Henrik de Moel en Corine Snel na jaren 

trouwe dienst afscheid genomen van het bestuur. Hun opvolging is 
inmiddels gevonden. In de nieuwsbrief van september 2012 kon je al 

iets lezen over ondergetekende. Onze nieuwe 1e secretaris Sanderijn 
van Vliet-Besterveld stelt zich in deze nieuwsbrief aan je voor.  
 
Als bijlage ontvang je hierbij een nieuw adressenboekje. Het is een 
aantal jaar geleden sinds  de laatste is meegestuurd. Handig voor als je 

nog eens contact wilt opnemen met oude bekenden. 
 

Tot slot krijg je hierbij een flyer voor een nieuw feest op vrijdag 19 
april. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met A.S.V. Dionysos. 
Lees de flyer en de aankondiging verderop.  
 
Namens het bestuur wens ik je een heel mooi voorjaar. Hartelijke groet 
en tot ziens op 19 april of een andere activiteit! 

 
Marijke Beintema 

marijke@beintema.org 

050-3132535 / 06-16776643 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Agenda 

 
vrijdag 19 april 2013 
 
20:00 uur borrel  
22:00 uur reconnectionfeest 
 
beide op de soos,  
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 58 

 
datum nader te bepalen 

 
Door jou georganiseerde 

borrel? 
Lees verderop in deze 
nieuwsbrief! 

 

 

Colofon 
 
� Correspondentieadres: 

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

 
� Bestuur 

 
Voorzitter:  

Marijke Beintema 
 
Eerste secretaris:  
Sanderijn van Vliet-
Besterveld  

 
Penningmeester: 

Marloes Schreuder 
 
Website: 
Anja Kruse-Van Hilten 
 
Tweede secretaris 

Joris Bellwinkel 
 

 
� www.hendrikreunisten.nl 

 
� www.facebook.com/hendri

k.reunisten 
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Verslag algemene ledenvergadering en 
reünistenfeest 17 november 2012 

 
 
Op zaterdag 17 november jl. was het weer tijd voor de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering. Naast de gebruikelijke zaken, zoals het 
bespreken van het secretariaal en financieel jaarverslag, werd ook 
afscheid genomen van voorzitter Henrik de Moel en 1e secretaris Corine 

Snel. In hun plaats zijn Marijke Beintema en Sanderijn van Vliet-
Besterveld ingehamerd. Verder is gesproken over het organiseren van 

leuke nieuwe activieiten voor alle reünisten, en regelmatiger contact met 
A.S.V. Dionysos. De notulen van deze vergadering zijn te vinden op 

www.hendrikreunisten.nl. 
 
Aansluitend volgde het jaarlijkse reünistenfeest. Dit was zoals altijd een 
heel gezellig samenzijn met een dansje, een hapje en een drankje en 
het ophalen van herinneringen. Leuk om te zien dat nog vele oud-leden 
graag eens naar sociëteit FAX komen om oude bekenden te ontmoeten! 

 
De volgende algemene ledenvergadering en het najaarsreünistenfeest 

zullen plaatshebben op zaterdag 9 november 2013. 

 

 

Reconnectionfeest 2013 

 

Bij deze nieuwsbrief vind je een flyer met de uitnodiging voor een 
Reconnectionfeest. Wij als reünistenbestuur vonden het tijd voor een 

feest waarbij de leden van de reünistenvereniging en de leden van het 
huidige Dionysos, elkaar kunnen ontmoeten. Daarom organiseren de 
reünistenvereniging en A.S.V. Dionysos op vrijdag 19 april gezamenlijk 

het Reconnectionfeest. Kom ook, en haal de banden met je oude 
studentenvereniging weer eens aan. Huidige leden van Dionysos hebben 

hier de mogelijkheid om met de reünisten kennis te maken. 
 

Voor dit feest zijn wij nog op zoek naar leuke foto’s van vroeger en nu, 
en naar de jaarliederen van Novieten en Provieten. Ook zijn we van plan 
een leuke pub quiz in elkaar te draaien over vroeger en nu. Denk aan 
vragen over de mores, legendarische voorvallen of leden. Dus heb jij 
nog leuke foto’s liggen? Weet jij nog wat jouw jaarlied was? Komt er 
spontaan een mooie pubquizvraag in je op, heb je al eens zoiets 

georganiseerd en dat nog wel ergens staan, of heb je andere leuke 
ideeën? Laat het ons weten op info@hendrikreunisten.nl ! 

 
 

Reünistenbestuur 
zoekt emailadressen 
 
In het huidige tijdperk, waarbij 
zoveel digitaal gebeurt, 
beschikt het reünistenbestuur 

over een beschamend klein 
aantal emailadressen van 

leden.  
Wij hebben niet het plan jullie 

massaal te gaan overspoelen 
met mails. Bovendien blijven 

we voorlopig de nieuwsbrieven 
gewoon per post versturen, 
tenzij je uitdrukkelijk aangeeft 
hem digitaal te willen 
ontvangen (dat kan heel 
eenvoudig op 

www.hendrikreunisten.nl).  
Toch zouden wij in de toekomst 

graag incidenteel iets per mail 
willen gaan versturen, en 
daarvoor hebben we jullie 
emailadressen nodig. 
We zouden het dus op prijs 

stellen als jullie een mailtje 
wilden sturen naar 

info@hendrikreunisten.nl, met 
als onderwerp ‘emailadres’ en 

als inhoud je naam.  
 
 
 
 

Jouw boek of bedrijf 
in de spotlights 
 

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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Een nieuw bestuurslid stelt zich voor 
 

 
In de nieuwsbrief van september 2012 deed Corine Snel een oproep 

voor de functie van 1e secretaris van het reünistenbestuur, aangezien zij 

zelf graag het stokje zou overdragen. Sanderijn van Vliet-Besterveld 
reageerde op deze oproep en werd tijdens de ALV van 17 november 

gekozen en ingehamerd in het bestuur. Hieronder stelt zij zich voor. 
 

Hoi,  
 
Mijn naam is Sanderijn van Vliet-
Besterveld. Ik ben 34 jaar, getrouwd 
met Jos van Vliet en moeder van Lasse 
(2 mei 2010) en Evie (op foto, 18 
december 2011).  
Sinds een jaar wonen wij in het mooie 

dorp Rolde, vlakbij Assen, en ben ik 
thuisblijfmoeder. Jos werkt als docent 

Scheikunde op het Parcivalcollege in 
Groningen.  

Het thuisblijfmoederschap houdt voor 
mij in dat ik zorg voor de kinderen, en 
een beetje voor het huishouden. Dat ik 

mij verdiep in de Antroposofie, en dat ik in staat ben een aantal van 
mijn hobby’s volledig en nuttig te kunnen uitvoeren, waaronder koken 

en handwerken.  
Ik werd in 1998 lid van CSV Hendrik, en ging bij het schap Octopus. Ik 
was actief in maar liefst twee schapsbesturen, deProvcie, de 
Diescommissie en als tapper. Tot grote verbazing van velen, die mij een 
echte SB-er achtten, werd ik abactis in Senaat Vellinga (het kippenhok 
van de 5 vrouwen) in 2001. Later maakte ik dit goed door een half jaar 
de taak van fiscus in het SB op me te nemen toen Senaat en SB zouden 
worden samengevoegd. 

In 2003 werd Jos lid, ook bij octopus, en half 2004 kregen wij een 
relatie. Wij gingen in 2006 (officieel) samenwonen en zijn in 2009 

getrouwd. 
In 2006 schreef ik ook mijn afscheidsbrief van Hendrik en werd lid van 

de reünistenvereniging. Ik was 8 jaar actief geweest, als een ware 
Octopeet betaamt, en had er toen bepaald genoeg van. Maar we zijn 
een aantal jaren verder, en toen ik de oproep van Corine zag leek me 
dat hier een taak voormij lag weggelegd. Mijn jaar als abactis in de 
senaat heb ik met veel pelzier beleefd, onder andere omdat ik het werk 

erg leuk vind, en ik vind het fijn op deze manier iets voor de vereniging 
te kunnen betekenen.  

In het verleden raakte er veel post kwijt die naar de reünistenvereniging 
werd gestuurd. Zo zijn de geboortekaartjes van onze kinderen nooit 
aangekomen en in de nieuwsbrief opgenomen. Inmiddels is er een goed 
contact met de 2e secretaris, Joris Bellwinkel, die de post ontvangt. We 
hebben goede hoop dat de problemen nu verholpen zijn. Mocht je toch 
onverhoopt merken dat jouw gegevens niet (goed) zijn doorgekomen, 

mail mij dan op onderstaand emailadres, dan kan ik het rechtzetten. 
 

Hartelijke groeten,  
Sanderijn van Vliet-Besterveld 

info@hendrikreunisten.nl 
0592-750132 
 
 
 

 

Contributie betalen, 
zo geregeld! 
 
De contributie voor de 
reünistenvereniging is sinds 
2012 gesteld op € 10,- per jaar. 
  
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.  
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Met mede-reünisten borrelen of barbecuen? 
 

Waar is een reünistenvereniging meer geschikt voor dan om het contact 
met andere oud-leden te onderhouden? Dat kan natuurlijk door af en 

toe een nieuwsbrief te lezen, of door naar de georganiseerde feesten te 

komen. 
Maar het kan ook iets kleinschaliger, en bij jou in de buurt. Organiseer 

een borrel in de kroeg, geef een feest, regel een barbecue in het park....  
Daarvoor kan je bij het reünistenbestuur een bijdrage aanvragen van 

maximaal €200,-. De enige voorwaarden zijn dat de activiteit open staat 
voor alle oud-Hendrikers, en van te voren aangekondigd is via de 
website, de nieuwsbrief of sociale media.  
Dus wil je ook wel weer eens je medereünisten zien, en dan in je eigen 
woonplaats? Organiseer dan nu je activiteit en neem contact op het met 
bestuur via fiscus@hendrikreunisten.nl 
 

Bestuur zoekt versterking m/v ! 
 
Het bestuur zoekt nog 1 of 2 mensen erbij die met ons willen 
meedenken/brainstormen/organiseren. 

 
Je hebt geen specifieke taken want een voorzitter, secretaris en 

penningmeester hebben we al. Je wordt dan algemeen bestuurslid. 
Natuurlijk levert het je ook iets op: een goed en gezellig contact met de 
andere bestuursleden en gegarandeerd leuke flashbacks naar je tijd bij 
Hendrik/Dionysos. Lijkt het je leuk en zit je boordevol plannen? Reageer 
dan met een e-mail naar info@hendrikreunisten.nl o.v.v. ‘algemeen 
bestuurslid’. 
 

 Heb je ervaring met websites bouwen en bijhouden of ken je een 
reünist die daar ervaring mee heeft, dan horen we dat ook heel graag! 

 
 

Nieuwe contactgegevens  
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nieuwe leden 
 
Martijn Kelders  
Laura Broekstra-Cardamone 
Maartje Schreijenberg 

Danielle van Wensen 

Lid af 
 

Ite Wierenga, Groningen 
Henk Michel, Almelo 

Gesien Smit, Noorwegen 

Bram Janssens,  Noorwegen 
Anne Vis, Groningen 

Sanne van den Berg, 
Nijmegen 

Joke Krikke-van den Ham, 
Lelystad 
Toos Boersema-Bremmer, 
Leiden 
Arie Los, Haren 
Garmt Haakma, Amsterdam 
Jan Kuipers, Tietjerk 
Aniek Haffmans, Velp 

Frits Bramer, Hoogeveen 

 

Geboren 

 
Op 14 augustus 2012: Lena 

Anne 
dochter van Marije Schutte en 
Martijn van Brummelen 
 
Op 25 september 2012: 
Marijn 
zoon van Agnes Hemstede en 

Bastiaan Overvest 
 
Van harte gefeliciteerd! 

 

 
We horen het graag als je bent 

verhuisd, een nieuw 
telefoonnummer of nieuw e-
mailadres hebt. Zo houden wij 
het adressenbestand actueel. 
En zo mis je geen nieuwsbrief 
of ander bericht. 

Adreswijzigingen kunnen 
gemakkelijk via de website 

worden doorgegeven, of 
worden gestuurd naar het 
correspondentieadres (te 
vinden in het colofon). 
 

 


