
Nieuwsbrief 3 – Augustus 2021 
 
 

Beste HoBoKo vrienden en vriendinnen, 
 
In de vorige nieuwsbrief schreven wij al dat COVID-19 nog steeds ons leven beheerst en misschien wel 
een vaste factor wordt in ons leven. 
Met deze nieuwsbrief moeten wij U helaas mededelen dat het bestuur heeft besloten onze eerder 
geplande reünie van 1 oktober op het MEA niet door te laten gaan. 
Zoals het er nu naar uitziet is een reünie alleen mogelijk onder voorwaarden, zoals die ook door de CZSK 
in een Corona Nieuwsbrief zijn verwoord. 
 

Volgens de regels van de Rijksoverheid moeten 
bezoekers van een evenement volledig 
gevaccineerd zijn, een herstelbewijs hebben of 
een recente negatieve PCR-test kunnen tonen. 
Daarnaast moeten alle bezoekers een vaste  
zitplaats hebben. 
Onder deze voorwaarden is het voor ons 
onmogelijk een HOBOKO-reünie te organiseren. 
 
Bovendien zijn sinds deze week enkele honderden 
Afghaanse vluchtelingen ondergebracht op het 
MEA, waardoor het houden van evenementen 
sowieso geen doorgang kan vinden.  

 
We zullen U informeren en zodra er duidelijkheid is, uitnodigen voor een nieuwe reünie. Mogelijk op een 
andere locatie en mogelijk vroeger in het jaar dan onze vorige reünies.   
Voor ons zijn daarbij twee dingen belangrijk ten eerste een gezellig ongedwongen samenzijn met een 
koud biertje of ander drankje en ten tweede een goede Blauwe Hap.  
 

Wij zullen ons  beraden op een keuze die perspectief gaat bieden voor de toekomst.  
 

Dat er weer een reünie komt staat voor ons vast! 
 

In de tussentijd zullen wij u  via de website, facebookpagina en nieuwsbrief op de hoogte houden  
aangaande komende ontwikkelingen.  
  
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 
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