Nieuwsbrief 2 – mei 2022

Beste HoBoKo vrienden en vriendinnen,

Onze langverwachte reünie HoBoKo komt er weer aan!
Het bestuur van de reünie commissie HoBoKo heeft de eerste aanmeldingen van leden al
binnen, maar wil graag tijdig weten op hoeveel leden we kunnen rekenen. De datum voor de
reünie is dit keer vroeger in het jaar, nog maar een kleine 3 maanden te gaan!! Laat ons weten
of je wel of niet kunt komen. Mocht je na inschrijving toch niet in staat blijken de reünie bij te
wonen dan wordt het inschrijfgeld uiteraard geretourneerd.
U kunt u zich vanaf heden tot 2 weken voor de datum reünie (19 augustus) inschrijven voor
deelname. Concreet betekent dit dat u zich dient op te geven door overmaking van uw bijdrage
á €17,50 op ons rekeningnummer NL21 INGB 0007 4701 94 ten name van Reüniecommissie
HoBoKo, onder vermelding van uw naam, voorletters en woonplaats.
Wij hopen op een grote deelname van oud-leden en nieuwe belangstellenden om samen met
ons een vertrouwde bijeenkomst te kunnen organiseren. Weer een ongedwongen gezellig
logistiek samenzijn, met verhalen over vroeger, hoe we deze laatste jaren ervaren hebben, een
gezellig drankje en natuurlijk een heerlijke Blauwe Hap om het geheel compleet te maken. De
reünie zal om 10 uur aanvangen met koffie en gebak, daarna gaat de tap open voor een drankje
met bittergarnituur, de maaltijd zal geserveerd worden omstreeks 1300 uur en daarna is er nog
gelegenheid om na te praten met koffie of een ander drankje tot 1600 uur.

Reünie HoBoKo 2 september 2022
Marine Etablissement Amsterdam
Henk Bertelkamp, voorzitter

Nadere informatie over inschrijving, registratie of andere zaken is altijd te verkrijgen via onze
HoBoKo website www.hoboko.nl en HoBoKo facebookpagina, via ons mailadres:
reuniecommissie@hoboko.nl of per post via het HoBoKo secretariaat, Kruiszwin 2330, 1788LX
Julianadorp.
Arjo van Verseveld, Secretaris
Deze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds

