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Nieuwsbrief 
Verenigingsorgaan van de vereniging   

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

 
nummer 1, maart 2014 

 

 

Van de vice-voorzitter 
 
Beste leden, 
 
Een ander gezicht dan jullie gewend zijn op de 
voorkant. Onze voorzitter Marijke Beintema 
heeft helaas moeten constateren dat zij haar 
nieuwe baan en de afronding van haar master 
niet kan combineren met het reünistenbestuur. 
Wij vinden het heel erg jammer dat we nu 

zonder Marijke verder moeten, maar zijn vol begrip voor haar keuze. 
Tot er een nieuwe voorzitter is gevonden zal ik, naast mijn taak als 
secretaris, als vice-voorzitter de honneurs waarnemen. 
 
Nu de winter niet echt lijkt door te zetten en overal de bomen en 
struiken alweer in knop staan, is het hoog tijd voor een nieuwe 
nieuwsbrief. Er staat van alles op stapel dit jaar. Zo vindt dit jaar in juni 
de RuG 400 plaats; het 400 jarig bestaan van de RuG wordt uitgebreid 
gevierd. Hoe wij als reünistenvereniging daaraan mee doen lees je 
verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Ook zijn wij als bestuur bezig de reünistenvereniging een eigen gezicht 
te geven en zo meer herkenbaar te maken. Middels een eigen huisstijl, 
met daarbij een nieuwe internetsite. Nu wij zoveel mogelijk digitaal 
willen gaan, moeten we natuurlijk ook juist digitaal goed bereikbaar zijn. 
 
We maken een aanvang met de opschoning van het ledenbestand, 
waarover meer op pagina 2 van deze nieuwsbrief, maar ook het 
omzetten van alle rekeningnummers naar een IBAN-nummer vraagt de 
aandacht. We gaan over op een nieuw boekhoudsysteem en natuurlijk 
de zoektocht naar een nieuw bestuurslid. Kortom, genoeg te doen voor 
ons als bestuur.   
 
Verder wijs ik je graag op het artikel van Joke van der Meulen, zij maakt 
in deze nieuwsbrief gebruik van de mogelijkheid haar nieuw opgestarte 
bedrijf te promoten. 
 
Namens het bestuur een mooi nieuw reünistenjaar gewenst, met veel 
borrels en leuke activiteiten. Graag tot ziens op 13 juni! 
 
 
Sanderijn van Vliet-Besterveld 

info@hendrikreunisten.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 

 
vrijdag 13 juni 2014 
RuG 400: 
Mensa op de soos 
Eloquentia 
Alumnifeest 
 
zaterdag 8 november 2014 
ALV 
Reünistenfeest 
 
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 
Vice-Voorzitter 
Eerste secretaris 
Sanderijn van Vliet-Besterveld  
 
Penningmeester 

Marloes Schreuder 
 
Algemeen lid 
Toine Fennis 
 
Tweede secretaris 
Sanne Verhagen 
 
www.hendrikreunisten.nl 
www.facebook.com/hendrik.reu
nisten 
www.linkedin.com/groups?gid=
146991 
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Bestuur zoekt voorzitter m/v ! 
 
Het bestuur is dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter. Lijkt het jou 
leuk om iets voor de reünistenvereniging te betekenen, en zie je het 
zitten om met ons aan de slag te gaan? Of wil je eerst meer informatie? 
Aarzel niet en meld je via info@hendrikreunisten.nl o.v.v. ‘Voorzitter’.  
 
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.  Schroom niet om te reageren, al ben je pas 1 dag 
lid. Als jij enthousiast bent hebben we je er graag bij! 
 
 

Opschoning ledenbestand 
 
Het bestuur heeft er voor gekozen om het ledenbestand op te gaan 
schonen. We hebben in ons ledenbestand een flinke lijst met namen 
zonder adresgegevens. En helaas hebben we een nog veel grotere lijst 
met namen van leden die geen contributie betalen.  
Wij zijn van plan deze leden uit het ledenbestand te gaan verwijderen. 
Uiteraard is het niet de bedoeling leden die graag lid willen zijn te 
royeren. Daarom geven we leden ruimschoots de tijd om hun zaken op 
orde te brengen. In augustus volgt een nieuwe incassoronde. Wie een 
jaar later, in augustus 2015, na herhaalde herinnering nog niet heeft 
betaald, wordt geroyeerd.  
Hieronder volgt een lijst met namen van leden waar wij geen gegevens 
meer van hebben. Wij zullen ons best doen deze leden te traceren, en 

wij krijgen daar graag wat hulp bij. Ken je iemand van deze lijst en weet 
je zijn of haar adres? Laat het ons weten via info@hendrikreunisten.nl.  
Of laat deze leden weten dat ze gezocht worden door ons. Over een half 
jaar zullen de leden die niet getraceerd zijn worden geroyeerd. 
 

Anitha Moeken 
Annemieke 
Scholte-de 
Vries 
Arend Snijder 
Arlette 
Toornstra 
Bernard Smid 
BertJan 
Kamphuis 
Brian de 
Graeve 
C. Boersma 
Carla 
Buddingh-Knol 
Christine Alma 
Coby Bosscher 
Daphne 
Metselaar 
Douwe van 
der Wal 
E.J. Jongsma 
Edzard 
Geertsema 
Eppy Boschma 
Esther Mom 
Evert-Jan 
Hoven 

Geert Rutgers 
Gerrianne 
Kolkman 
Gerrie Lentink 
Gert Jan Wilms 
Gon Mostert 
Greta Pluim 
Guido Pielage 
Hans Meyer 
Hans van Eif 
Hayo Banga 
Henk 
Buddingh 
Henk Vries 
Herman 
Vinhuizen 
Herman 
Westenberg 
Hilbrand 
Postma 
Hillie Dijkstra 
Huib van der 
Burg 
Ietje Riedstra 
Ineke Wolters 
J. Laagman 
J.A. Bolhuis 
J.J. Nuis 

Jan Anton 
Norder 
Jan de Vries 
Jan Stallinga 
Jan Wols 
Janja van 
Lente  
Jeanette 
Verveer 
Jelle Krol 
Jenny Kuiper 
Jeroen van 
Schmitz 
Jeroen van 
Wijngaarden 
Johannes 
Klamer 
Lia Gerritse 
Linda Belonje-
de Vries 
Lucie Vermij 
Luuk Berkel 
Marnix Norder 
Mart Grisel 
Martijn Bos 
Martijn Wubs 
Martin Smit 
 

Micha van der 
Kamp  
Mieke 
Houwman-Groen 
Nicolette van 
den Bosch-
Steenbergen 
Petra 
Contermans 
Pieter Looze 
Pietie 
Meindertsma 
Renze Antuma 
Roelof Norden 
Rolien de Jonge 
Simone van der 
Heijde 
Tieneke Snijders 
Tim Valkink 
Ton Rullmann 
Victor Cats 
Wiebe ten Kate 
Willem Hendrik 
van de Wetering 
Wilma Rosvall-
van Triet 
Wim Kramer 
Wimke Renkema 

Met mede-reünisten 
borrelen? 
 
Zou je het leuk vinden je 
medereünisten weer eens te zien, 
met name de reünisten bij jou in de 
buurt? Organiseer dan een 
borrel! Daarvoor kun 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.  
Neem voor meer info contact op met 
onze penningmeester Marloes 
Schreuder, 
fiscus@hendrikreunisten.nl 
 
 
 

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. 
 
 
 

Nieuwsbrief nieuwe 
stijl: digitaal 
 
Wij willen de komende jaren toe 
gaan werken naar een volledig 
digitale nieuwsbrief. Wij zouden het 
dan ook op prijs stellen als je ons via 
www.hendrikreunisten.nl wilt 
doorgeven op welk e-mail adres jij 
de nieuwsbrief wilt ontvangen.  
Krijg je deze nieuwsbrief al via het 
juiste mailadres binnen, dan hoef je 
uiteraard niets te doen. 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@hendrikreunisten.nl
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Reünist in Noord-Italië 

Samen met mijn partner (privé en 
zakelijk) Theo Bianchi heb ik in 2013 
een bedrijf, ItaliAdesso, opgericht met 
als doel het organiseren en faciliteren 
van vakanties in een bij Nederlanders 
nog onbekend gebied in Noord Italië: 
De Valle Brembana. De Valle 
Brembana is een bijzondere streek, 
het was ooit een goed ontwikkeld 
centrum van handel en nijverheid en 

ligt nu enigszins geïsoleerd waardoor de streekcultuur goed 
bewaard is gebleven. Daarnaast is natuur in de Orobische Alpen, 
waar de Valle Brembana deel van uit maakt, meer dan bijzonder. 
De Valle Brembana is goed bereikbaar zowel met de auto als 
met het vliegtuig en is daardoor geschikt voor zowel een 
hoofdvakantie, als een extra vakantie, als een goede plek op 
doorreis naar het zuiden. 

Wij komen zelf al jaren in Oltre il 
Colle (BG), een van de dorpen in 
de Valle Brembana, en zijn 
buitengewoon enthousiast over 
deze regio. We willen ook u graag kennis laten maken met het 
gebied. We doen dit in samenwerking met de lokale bevolking  
die er voor zorgt dat uw appartement schoon is als u aankomt, 
dat uw bed alvast opgemaakt is en u graag van een kop 
cappuccino, een goede maaltijd  of iets anders voorziet. Ze 
bieden u bovendien de mogelijkheid om te tennissen, 
midgetgolfen, te paardrijden, mee te doen aan begeleide 
bergwandelingen en mountainbike tochten. Kortom de inwoners 
van Oltre il Colle en het buurdorp Serina zijn er klaar voor om u 
te ontvangen en uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken en 
dat alles tegen zeer sympathieke prijzen. ItaliAdesso werkt 
intensief samen met de VVV, waardoor veel toeristische 
informatie vanaf 2014 in het Nederlands beschikbaar is. 

Aan alle reünisten die in de zomer van 2014 via ItaliAdesso een 
appartement, B&B of hotel boeken voor een week of langer, biedt 
ItaliAdesso één gratis pizza per persoon aan in een van de 
plaatselijke restaurants. 
Graag in het opmerkingenveld aangeven dat je reünist bent. 

Voor meer info zie flyer  en onze website www.italiadesso.nl 

 Met vriendelijke groet,  

Joke van der Meulen  

 
 
 
 

Nieuwe 
contactgegevens  
 
Richard Sepp 
De Hovenlaan 70, 
7325VG Apeldoorn 
richardsepp@hotmail.com 
Paul van Oostveen 
p/a Min.BZ., lokatie 316 
Postbus 12200 
2500DD Den Haag 
paulvanoostveen@hotmail.com 
Michiel Sanders 
Emmalaan 4, 

6571AL Berg en Dal 
m.p.sanders@kpnmail.nl 
Janine van Loo 
Voorstraat 60, 
9285NT Buitenpost 
j.loo@chello.nl 
Michiel Peereboom 
Jacob Niewegpad 3, 
3812GW Amersfoort 
Marc Paul de Boer 
Shakespearelaan 45, 
3533CX Utrecht 
s45@ziggo.nl 
Michiel Rijkers 
Helper Oostsingel 14A 
9722AT Groningen 
mjwrijkers@hetnet.nl 
Regina Zwart 
Philosofenallee 36, 
8024TB Zwolle 
 

Nieuwe leden 
 
Bert van der Leest 
Ganzedijk 38 
9684ER Finsterwolde 

b.vdleest@ziggo.nl 
Jeroen Commandeur  
Peizerweg 70-5 
9726JN Groningen 
jeroencommandeur@hotmail.com 
Christof Oost 
Marlijn Stege 
Hans Hoogland 
Esther van Wezel 
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RuG 400 
 

De Rijksuniversiteit Groningen bestaat dit jaar 400 jaar, en dat wordt 
gevoerd. Onder het motto “Terug naar de Rug” wordt er in het weekend 
van 13-15 juni een alumniweekend georganiseerd. Vele activiteiten 
worden op vrijdagavond vooraf gegaan door een bezoek aan je oude 
studentenvereniging.  
 
Natuurlijk doen wij daar ook aan mee! Dionysos opent haar deuren, niet 
alleen voor de alumni van de RuG, maar voor al haar reünisten. We 
willen er een nostalgische avond van maken. Met eten op de soos, en 
als activiteit een heuse eloquentia. Gevolgd natuurlijk door een groot 
feest.  
 
Heb jij goede herinneringen aan de eloquentia? Of vond je het altijd 

doodeng en besef je nu dat dat nergens voor nodig was? Of durf je nog 
steeds niet maar kom je wel graag kijken hoe anderen het doen? Alles 
kan.  
 
Bij deze nodigen wij jou uit om nog één keer terug te keren naar je 
studententijd. Opgeven voor de mensa kan tot 6 juni 2014 via 
info@hendrikreunisten.nl of via facebook. 
 
 

Van de penningmeester 
 
Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om een 

nieuw boekhoudprogramma in gebruik te nemen. Ook zullen we alle 
rekeningnummers naar IBAN moeten omzetten. Gelukkig hoeven we dat 
niet nummer voor nummer te doen.  
Een goed moment om debiteuren aan te gaan pakken en de stap te 
zetten naar 95% betalingen via automatische incasso. Gebleken is dat 
mensen er simpelweg op wijzen dat er betaald moet worden nauwelijks 
werkt. We streven er naar dat iedereen via a.i. gaat betalen. Natuurlijk 
zijn er altijd leden die hier om welke reden dan ook beslist bezwaar 
tegen maken. En het kan gebeuren dat een a.i. niet kan worden 
uitgevoerd, omdat het rekeningnummer veranderd is of doordat er 
simpelweg te weinig op de rekening staat. Voor dit soort situaties wordt 
er een iDEALknop op de website geplaatst die het gemakkelijker maakt 
voor leden om alsnog te betalen.  
Mocht jij nog geen machtiging hebben ingevuld voor een automatische 
incasso, vul dan bijgevoegd formulier in en stuur het terug naar: 
Secretaris Reünistenvereniging, Rijnskamp 12, 9451CC ROLDE. Invullen 
op www.hendrikreunisten.nl mag ook, of een foto sturen van het 
ingevulde formulier naar info@hendrikreunisten.nl ovv ‘machtiging’. 

 
 
Verslag Reünistenfeest 9 november 2013 
 
Op zaterdag 9 november 2013 was het weer tijd voor de jaarlijkse 
ledenvergadering en het reünistenfeest! Dit jaar was de dag qua 
programma iets uitgebreider. Helaas ging vanwege het slechte weer en 

weinig animo de stadswandeling niet door, maar we hebben wel met 
een select gezelschap heerlijk gedineerd bij de Groene Weyde. 
Aansluitend was de ledenvergadering op de soos, waar weer slagvaardig 
besluiten werden gemaakt. Daarna ging men door naar de achterbar 
voor het feest, waar het met een opkomst van dik twintig reünisten 
weer ouderwets gezellig werd. De penningmeester herinnert zich nog 
vaag een dienblad vol groene en gele shotjes.... 

Lid af 
 

Kees Hamster, Apeldoorn 
Hugo Douma, Utrecht 
Hans Welmers, Apeldoorn 
Haary Koekoek, Delfzijl 
Rita Koekoek ten Hove, Delfzijl 
Martzen Hansma-de Lange, 
Assen 
Hans van Lidt de Jeude, Istres FR 
Henk Geertsema, Ede Gld 
Frederiek Jacobs, Yde 
 

Overleden 
 
26 maart 2013 
Tineke Huitink-van Ek, Lunteren 
 
11 november 2013 
Meta Hartman, Hoogland 

 
 

Geboren 

 
Op 17 juni 2013: 
Steijn Eilko Buurman 

Zoon van Jessica Buurman-Holt en 
Deepak Buurman 
 
Op 1 november 2013:  
Merlijn Wolfmar van Vliet 
zoon van Jos van Vliet en Sanderijn 
van Vliet-Besterveld 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 
 

Gegevens doorgeven 
 

We horen het graag als je gaat 
verhuizen, een nieuw 
telefoonnummer of een nieuw e-
mailadres hebt. Volgend jaar komt 
er weer een adressenboekje uit en 
zo houden wij het ledenbestand 
actueel. 
Bij deze nieuwsbrief vind je een 
formulier om gegevens aan ons door 
te geven.  
Secretaris Reünistenvereniging 
Rijnskamp 12, 9451 CC Rolde. 
Invullen op www.hendrikreunisten.nl 

mag natuurlijk ook. 
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