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Door het plotselinqe over-
lijden van onze kat
HOLEKKIE r,rordt hiermee de
Stichtinq:frGeven en ver-
zorqing Kat Holekkiefr
opqeheven. De geldelijke
qiften die dez e stichting
jarenlang voor Holèkkie
heeft ontvangen uierd altij
omgezet in zijn eten.
LJij r,ri1len iedereen die
giften qaven bfj deze
hartelijk danken.
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Stichtinq ttGeven voor
Holekkiert

De Stichting:trGeven en vetzorging Kat Holekt<iett r,ri1 de volgende personen

bedanken die vele jaren onze kat in leven hield met qeldelijke bijdraqe/
of blikkies of andere eÈcnsuerery' 0f de vele Iiefdevoll-e verzorging vooral-

in baire ueersomstandigheden. Aan: Personeel Centraal iÏagazijn;In het bij
zonder: Harry de Deugd;Peter de Uaard;Jaap Stuy -v.d. Herik;uim Boer;
PersoSreel van de af d. R.0.S.;Dames van de Kantine;Dames van Kantoor;ltlater
sportvereniging:trsmit-Slikkerveerrr;Portiers HoIec Smit-Slikkerveer;Caro-
lien u/ d Beiq;ro"tbatsters Holec Smit-SIikkerveerl Fam. Heykoop en vele
anderen niet genoemde dierenvrienden van Holekkie. ZZ april 1gB5

Voorzitter en bestuur Stichting:trGeven en verzorqing Kat Holekkierr
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