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Over victualiën en piepers jassen 

 

Beste HoBoKo vrienden en vriendinnen, 

 

Het HoBoKo bestuur heeft al eerder met het idee gespeeld om een blijvend aandenken 
te maken en aan te bieden. Dat aandenken moest in de vorm van een boek gemaakt 
worden, voor en over onze dienstvakken.  

Ons bestuurslid Bert Venema heeft in de afgelopen maanden de tijd gevonden om van 
de vele ideeën en bijdrages een boek te maken dat u veel leesplezier en momenten van 
herkenning zal bezorgen. Met trots en vol verwachting presenteren wij het boek; “Over 
victualiën en piepers jassen” een overzicht van belevenissen en ervaringen van de 
hofmeesters, botteliers en koks bij de Koninklijke Marine door de jaren heen. Het boek 
is heden verstuurd naar de leden die de afgelopen 
jaren trouw de HoBoKo reünie hebben bezocht.  

Indien u geen boek hebt ontvangen en wilt er toch 
één hebben dan kunt u, zolang de voorraad strekt, 
een exemplaar aanschaffen voor de kostprijs van 
slechts € 12,50 per stuk incl. verzendkosten als u 
in de laatste 4 jaar op de reünie bent geweest. 
Bent u in de afgelopen 4 jaar niet op de reünie 
geweest dan betaalt u € 19,95 incl. verzend-
kosten. 1 boek per lid of huishouden en Op = Op. 

Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u een 
mailtje sturen o.v.v. ‘bestelling boek’ en uw adres 
naar ons mailadres reuniecommissie@hoboko.nl. 
U krijgt dan info over het bedrag en de wijze van 
betalen. 

Nadere informatie over inschrijving, registratie of 
andere zaken is altijd te verkrijgen via onze 
HoBoKo website www.hoboko.nl , de HoBoKo 
facebookpagina of via ons mailadres: reuniecommissie@hoboko.nl . Per post zijn wij te 
bereiken 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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