Nieuwsbrief 4 – december 2021
Beste HoBoKo vrienden en vriendinnen,
We zijn elkaar een beetje uit het oog verloren, al twee jaar was het ons niet mogelijk om een
HoBoKo-reünie te organiseren. We hebben nog geprobeerd om een alternatieve bijeenkomst te
organiseren, maar het bestuur vond het geen goede zaak om een bijeenkomst buiten de Marine
om te houden als zijnde een reünie. Bovendien zouden de kosten voor leden hoger uit kunnen
vallen dan gewenst. Zoals het er nu naar uitziet hopen we onze reünie volgend jaar weer op het
MEA te kunnen houden. Alhoewel daar de inspraakrondes bij de gemeente zijn gestart over een
grootscheepse verbouwing van het marineterrein in Amsterdam, onzekerheden of dat nu is
vanwege corona of anderszins die blijven bestaan.
Wat in die twee jaar dat we elkaar niet zagen wel is gebeurd, is dat er ons ook nu weer leden
zijn ontvallen. Ook zijn er HoBoKo’s die zelf of in de familiekring leed ondervinden van ziektes.
Bij deze wil ik, als voorzitter, namens het bestuur alle nabestaanden, maar ook alle leden een
hart onder de riem steken bij verlies dat hun is overvallen en tegenslagen in gezondheid, welke
zij moesten verwerken. Sterkte!
Een datum voor een volgende reünie zal u in deze nieuwsbrief nog niet aantreffen. Wij hopen u
die volgend jaar wel door te kunnen geven zodat we weer gezamenlijk een lang gemiste
HoBoKo- reünie kunnen houden.

Nu de laatste dagen van dit jaar naderen wil het bestuur u en uw dierbaren graag hele fijne
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toewensen. Geniet van het leven!
Henk Bertelkamp, voorzitter
Nadere informatie over inschrijving, registratie of andere zaken is altijd te verkrijgen via onze
vernieuwde 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

