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Nieuwsbrief 
   

Uden, 29 mei 2022   

 
 

Geachte dames en heren leden van onze CGPA regio Volkel, 

 

Social van 10 mei 2022. Ook de tweede social van dit jaar had een hoge opkomst. We 
kunnen met recht stellen dat het een goed verlopen social is geweest. Het bestuur heeft 

vele positieve reacties mogen ontvangen op de fijne kwaliteit van de aangeboden BBQ.  

 

Ook bij de ingang van de basis ging het deze keer goed. U had zich gelukkig massaal 
opgegeven voor de bezoekerslijst zoals ook verzocht in de uitnodiging. Het blijkt dat de 

combinatie bezoekerslijst en bestuursleden aan de poort werkt. Op deze manier kan ook 

naar de toekomst toe een hoop teleurstelling worden voorkomen. 

 

Aanmelden reis 17 augustus 2022. Deze keer gaan we weer eens varen en wel op de 

Biesbosch met ook een bezoek aan Woudrichem. Én ook met de busonderneming, EMA reizen. 

Om problemen met toegang tot de vliegbasis te voorkomen vertrekken we ook dit jaar vanaf 

het parkeerterrein bij de Jumbo aan de Losplaats in Uden. In de Bijlages van deze 

nieuwsbrief vindt u een flyer omtrent de reis en de kosten en een inschrijfformulier. U kunt 

inschrijven op de reis vanaf 1 juni. De inschrijving sluit op 18 juli 2022.  

 
Planning 2022 

 
Datum  Activiteit 

Januari CX vanwege Corona Nieuwjaarssocial CX 

22 maart Voorjaarsocial met ALV in de BBR 

10 mei Reüniesocial met maaltijd 

17 augustus Jaarlijkse uitstapje 

27 september Herfstsocial 

22 november Winterkostsocial met maaltijd 

 

Ik hoop u hiermee op de hoogte te hebben gebracht van de laatste ontwikkelingen.  

 

Voor diegene die de komende tijd op vakantie gaan wenst het bestuur U fijne 

zonnige dagen toe!!!! 
 

 

  

Namens het bestuur, 
 

 

Emile Hartevelt 

Secretaris CGPA-Volkel 
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