
Nieuwsbrief 5 – december 2020 
 
 

Beste HoBoKo vrienden en vriendinnen, 
 
Het einde van dit jaar nadert, een jaar zonder reünie vanwege de corona restricties. 
Een jaar waarin we wel veel leden hebben kunnen verblijden met de uitgave van een 
uniek boek geheel gewijd aan onze dienstvakken door de tijden heen en natuurlijk ook 
een overzicht van de door ons gehouden reünies.  
 
Wij waren blij verrast met de vele lovende woorden die we hiervoor mochten ontvangen. 
Een lichtpuntje in deze tijd waarin voor velen van ons het leven drastisch veranderde en 
ook onder onze leden en hun familieleden slachtoffers vielen door het coronavirus. 
 
Wij leven als bestuur mee met die leden die ons dit jaar ontvallen zijn en zij die door 
ziekte getroffen zijn. Bij deze veel sterkte en beterschap! 
 
Wat ons volgend jaar te wachten staat is koffiedik kijken, wel hebben wij volgend jaar al 
bij het MEA een voorlopige datum gepland voor een volgende reünie en wel 1 oktober 
2021. Let wel: het gaat hier om een voorlopige datum omdat wijzigende 
omstandigheden en prioriteiten nog van invloed kunnen zijn. 
   
In de tussentijd zullen wij u zoveel mogelijk via de website, 
facebookpagina en nieuwsbrief op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen aangaande een komende reünie.  
 
Rest ons u en uw familieleden, namens het voltallige HoBoKo 
bestuur Prettige Kerstdagen te wensen en een Gelukkig 
Nieuwjaar. 
 
 
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  
 
 

Het veteranenplatform houdt dit jaar een digitale eindejaarbijeenkomst op 18 december 
2020 van 13.00-14.00 uur. Nadere informatie en aanmelden kan via de website 
www.veteranenplatform.nl 
 
 

 

Arjo van Verseveld 

Secretaris  

  

 

Deze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds  

http://www.hoboko.nl/
mailto:reuniecommissie@hoboko.nl
http://www.veteranenplatform.nl/

