Contactgroep Postactieven Regio Volkel
Officieel erkende vereniging van oud-personeelsleden der Koninklijke Luchtmacht

Correspondentieadres:
Secretaris CGPA regio Volkel
Burgemeester Ottowstraat 5
5427 SR BOEKEL
Tel.: 0492-325825
E-mail: secretaris@cgpa-volkel.nl

Aan: Leden CGPA regio Volkel

Nieuwsbrief
Uden, oktober 2021
Geachte dames en heren leden van onze CGPA regio Volkel,
De Reüniesocial van 28 september was een groot succes. Dit vooral omdat we net op tijd
van een hoop beperkingen af waren en natuurlijk de uitreiking van een Koninklijke
Onderscheiding aan ons totaal verraste bestuurslid Huub Hagemeijer. Nogmaals proficiat
Huub! De commandant vliegbasis maakte dankbaar gebruik van de microfoon en was blij
dat hij sinds lange tijd weer een grote groep mensen zag en kon spreken en toespreken.
Aan de nieuwsbrief zijn voor u een aantal bijllagen gekoppeld. Het betreft de reünie van
70 jaar 312 Squadron en 25 jaar 900 Squadron. Wilt u hiervoor inschrijven volg dan de
instructies op de uitnodiging.
Toegang met pasjes of inschrijving!
Verder is het van belang dat van leden van wie de pas rood was tijdens het
bezoek aan onze laatste social, maar leden bij hoge uitzondering toch de social
mochten bezoeken, dat zij langs het BBC gaan om hun pas te reactiveren of te
laten vernieuwen. Vertrouwd u uw pasje niet laat die dan bijtijds controleren.
Én… wilt u tóch op de poortlijst geef dit dan duidelijk aan als u inschrijft! We
vinden het zó zuur als mensen teleurgesteld teruggestuurd worden en wij dan
niets kunnen doen. U bent pas ingeschreven als u op uw aanmelding een
bevestigingsmail heeft ontvangen.
Spelregels voor de social van 16 november
De volgende bijeenkomst is de Winterkostsocial. Hiervoor ontvangt u binnenkort de
uitnodiging. Toegang gaat ook dan conform de dan geldende regelgeving van het RIVM.
Dit ging 28 september ook prima. Hou hier rekening mee aub.
Emailadres veranderd? Informeer ons!
Heeft u ooit wel een email adres opgegeven, maar de laatste NB per post gekregen? Zo
ja, dan verzoek ik u contact op te nemen met Jos Smith via; ledenadministratie@cgpavolkel.nl om uw email adres te laten wijzigen. Op die manier kunnen we zeker stellen dat
onze leden zoveel mogelijk via de mail worden geïnformeerd. Alvast bedankt!
De agenda
Datum activiteit
Januari CX vanwege Corona
23 Maart CX vanwege Corona
11 Mei CX vanwege Corona
18 Augustus met succes uitgevoerd
28 September
16 November

Activiteit
Nieuwjaarssocial CX
Voorjaarssocial met ALV in de BBR CX
Reüniesocial met maaltijd
Jaarlijkse uitstapje. Vertrekpunt Losplaats Uden.
Reüniesocial met maaltijd
Winterkostsocial
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Ik hoop u hiermee op de hoogte te hebben gebracht van de laatste ontwikkelingen. Met
die twee vaccinaties op zak zeg ik, blijf gezond én zuinig op elkaar.
Namens het bestuur,
Emile Hartevelt
Secretaris CGPA-Volkel

Wat er ook gebeurt wij gaan met zijn allen de goede kant op!
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