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      Uden, 5 augustus 2020 

 

Beste leden van de CGPA regio Volkel,  
 
Vorige week deed ik weer eens een digitaal rondje langs uw bestuursleden om, met Ted de Braak te 
spreken, de vraag te stellen: “Noor hoe staan we ervoor?” Gelukkig geen negatieve reacties gehoord dus 
dat is een goed teken. Staat tegenover dat ook binnen uw bestuur mensen al in een vroeg stadium door 
corona getroffen zijn en nu nog herstellende. Het hakt er dan ook aardig in en het geeft je te denken als 
mensen er iets te lichtzinnig mee omgaan. Met verbazing zie ik, sinds de versoepelingen, bij de supermarkt 
mensen naar binnen gaan zónder hun karretje schoon te maken of de handen te reinigen. Goh wat was het 
makkelijk als een van de supermarktmedewerkers het voor je deed, maar als de klant het zelf moet doen 
haken al veel mensen af. Wat is dat toch? Ben ik dan té voorzichtig? Of is die ander lichtzinnig en denkt die 
er al niet meer over na? Ik hou het op gemakzucht. Het virus is nog steeds onder ons en met elkaar moeten 
we op gepaste wijze hiermee omgaan. Ben ik dan té krampachtig? Nee joh! Gewoon blijven nadenken en 
een beetje opletten, dat is dé manier om verspreiding tegen te gaan.  
 
CVB volgt richtlijnen RIVM 
Na deze bijna stichtelijke woorden toch ook even een update. Want hoe gaat defensie en wat dichterbij, 
onze commandant vliegbasis hier nou mee om. Welnu op de eerste plaats hanteert hij natuurlijk de 
regelgeving van het RIVM. Vervolgens hebben alle medewerkers op Volkel de opdracht gekregen om bij de 
bekende verschijnselen, overmatig niesen, hoesten en/of koorts, dit te melden en thuis te blijven. Logisch 
natuurlijk om de operationele inzet en veiligheid van Nederland te waarborgen. En wij dan? U mag, indien 
vrij van deze verschijnselen, van de commandant gelukkig wel de basis betreden om een bezoek aan 
bijvoorbeeld een hobbyclub, Traditiekamer of op dinsdagochtend aan de sporthal te brengen. Grote 
groepen bezoekende ‘buitenstaanders’ worden nog niet welkom geheten en dat is te begrijpen. Zo gaat 
het ook met ambtsjubilea, FLO en dergelijke. Beperking in aantal, ruimte en de 1,5 mtr speelt hierin een 
grote rol. Niet fijn voor de collega’s die het betreft, want die hadden zich wellicht op een leuk feest 
voorbereid.  
 
Nog even ‘on hold’ 
Maar nu, we leven al in augustus en de eerstvolgende social staat in september gepland. Uw bestuur is 
toch genoodzaakt om de september social te cancelen. Of de situatie vóór de november social verandert is 
maar de vraag. Die social gaan we nú nog niet schrappen, al is het maar om de reden dat ik dan in de 
gelegenheid ben u wederom een informatief berichtje te sturen. Laten we elkaar wel een beetje op de 
hoogte en in de gaten houden. Mocht het u om wat voor reden dan ook onverhoopt niet goed gaan, trek 
dan gerust bij uw bestuur aan de bel. Luisteren doen wij altijd en misschien kunnen wij iets voor u 
betekenen, u op het juiste spoor zetten of samen naar een oplossing zoeken. Covid19 is er, daar kan ik 
niets aan veranderen, maar samen kunnen wij het virus het hoofd bieden en als het nodig is iets voor 
elkaar betekenen. Dat deden we toen we in dienst waren en nu nog. Dat maakt ons sterk. Blijf gezond! 
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