
Nieuwsbrief 1 – Februari 2020 
 
 
Beste HoBoKo vrienden en vriendinnen, 
  
Een nieuw jaar, een nieuwe reünie. Wij hebben ook dit jaar weer een datum vast kunnen leggen voor 
een reünie van (oud)-hofmeesters, -koks, -botteliers en LDV-ers en wel op vrijdag 6 november 2020. 
Ook deze reünie zal weer op de vertrouwde locatie plaatsvinden, het  Evenementencentrum van het 
Marine Etablissement Amsterdam. Wij hopen dan ook dit jaar weer vele oude, maar ook nieuwe 
collega's te mogen begroeten. 
 
De reüniecommissie heeft na het aftreden van Kees de Boon twee nieuwe bestuursleden aangetrokken. 
Kees de Jong en Frans van Ravesteijn maken vanaf dit jaar deel uit van het bestuur. Het bestuur streeft 
er naar elk jaar een reünie te organiseren waar alle oud- en actief-dienende leden zich bij verbonden 
voelen. In 2019 mochten we 150 reüniegangers verwelkomen, ons streven is om dit jaar een gelijk 
aantal of meer te mogen ontvangen. 
 
Deze nieuwsbrief is verzonden naar alle bij ons geregistreerde leden. Mocht je in je kennissenkring 
collega's hofmeester, bottelier, kok of LDV kennen die niet met onze reünie bekend zijn, attendeer hen 
dan op onze reünie.  
 
Als je de nieuwsbrief niet hebt ontvangen is je (nieuwe) mailadres niet bij ons bekend. Geef wijzigingen 
vooral door aan ons! 
 
Het is gebleken dat in de dienstgroep LDV (actief dienende- en oud-leden) en bij de (oud)- 
hofmeesters, -botteliers en -koks grote behoefte bestaat voor het deelnemen aan deze jaarlijkse 
bijeenkomst. De nadruk bij de HOBOKO reünie ligt dan ook op een  gezellig samenzijn waarbij 
ervaringen van tegenwoordig en uit het verleden met collega's worden gedeeld. De twijfel bij leden, die 
voor de eerste keer willen komen, dat zij niemand kennen zal dan ook onterecht blijken. Immers, wij 
hebben allen eenzelfde achtergrond waardoor wij ons verbonden voelen binnen de logistieke dienst 
verzorging. 
 
Het e-mailadres van HoBoKo is gewijzigd en is reuniecommissie@hoboko.nl. Ook het rekeningnummer 
van de bank is gewijzigd en is NL21 INGB 0007 4701 94, ten name van reüniecommissie HoBoKo 
geworden. Wij verzoeken je om deze veranderingen in je adressenbestand door te voeren. 
 
De wijze van opgave voor de reünie in november zullen we in een volgende nieuwsbrief, op onze 
website (hoboko.nl) en op onze facebookpagina HoBoKo bekend stellen. 
 
Mocht e.e.a. niet duidelijk zijn dan kun je nadere informatie over de reünie en registratie vinden op onze 
website en via de HoBoKo facebook pagina. Het bestuur komt in april voor de eerste keer dit jaar weer 
bijeen om de reünie voor te bereiden. Suggesties, op- of aanmerkingen die ons bereiken van leden 
kunnen wij bespreken in die vergadering. 
 
De reüniecommissie is bereikbaar per email via reuniecommissie@hoboko.nl en per post via het 
HoBoKo secretariaat, Kruiszwin 2330, 1788LX Julianadorp. 
  
Met vriendelijke groet, namens de reüniecommissie HoBoKo 
  
Arjo van Verseveld 
Secretaris   
  
We zien je graag op vrijdag 6 november 2020 bij de HoBoKo-reünie. 
 
 
Deze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds  
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