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Beste HoBoKo vrienden en vriendinnen, 
 
Helaas!  
We hebben de knoop doorgehakt en besloten dat onze reünie dit jaar komt te vervallen. Corona heerst 
en we dienen ons nog steeds aan leefregels te houden die een bijeenkomst als onze reünie niet 
toestaan. De anderhalve meter samenleving, iets waar we allen dagelijks mee geconfronteerd worden, 
leent zich niet voor een ongedwongen reünie, zoals wij die eerdere jaren gewend zijn met elkaar te 
beleven.  
Jammer! 
Het corona virus heeft wereldwijd, naast geïnfecteerde en overleden slachtoffers, ook gezorgd voor een 
ontwrichtte maatschappij, een omgang met familie en vrienden die door angst gevoed op soms 
rigoureuze wijze tot stilstand kwam. Een sport- en verenigingsleven, vakanties, waaraan niet kon worden 
deelgenomen door beperkende maatregelen. 
Hoop! 
Dat hebben we allemaal, hoop dat er eerdaags een einde komt aan deze pandemie. Hoop dat we ons 
weer normaal kunnen bewegen zonder beperkende mondkapjes en leefregels.   
Moed! 
Hebben we ook nodig, moed om ons leven weer op te pakken na die eerste maanden van afzondering en 
berusting, moed in een tijd waarin velen zich niet meer wensen te confirmeren aan regels die de sociale 
omgang belemmeren.   
Leef! 
Want afsluiting is wel het slechtste wat je in deze tijd kan doen. Leef en geniet van de dingen om je heen, 
geniet van het  leven.  
Kijk uit! 
Voor gevaren die er altijd al waren en er nu ook zijn. Maar kijk ook uit naar de toekomst, een toekomst 
waarin we elkaar weer gaan zien en kunnen verhalen over gebeurtenissen die we hebben meegemaakt. 
Groet! 
Een groet zonder handdruk, schouderklop of omhelzing, maar wel een groet aan alle HoBoKo vrienden. 
Een groet met de wetenschap dat ons samenzijn dit jaar niet doorgaat, maar tevens een belofte aan alle 
HoBoKo vrienden dat de reüniecommissie er alles aan zal doen om u allen bij een volgende reünie weer 
te kunnen begroeten.   
 
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. 
 
  
Met vriendelijke groet, namens de reünie commissie HoBoKo, 
 
Arjo van Verseveld 
Secretaris  
  
 
Deze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds  
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