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.: 0634823179
E-mail: secretaris@cgpa-volkel.nl

Aan: Leden CGPA regio Volkel

Uden, 25 augustus 2022

Geachte dames en heren,
De vakanties zijn weer achter de rug, en zelfs het reisje, dus tijd voor de Herfstsocial
van onze Volkelse Postactieven vereniging. Het bestuur hoopt alle leden van harte
welkom te heten op deze social. Hopelijk kunnen we ook tijdens deze bijeenkomst
terugkijken op de vakantieperiode en de fijne reis.
Het bestuur heeft gemeend voorafgaand aan de social een lezing te verzorgen. Dit
keer wordt de presentatie verzorgd door Hans Ruijgrok en Hans van de Werf. Beide
oud-F-104 vlieger en maken resp. deel uit van de Historische Vlucht Volkel (HVV) en
de Dutch Starfighter Foundation (DSF) Zij zijn, met hun team, al tijden in de weer
met de renovatie van historische vliegtuigen waaronder de F-104, D-8114. Uw wordt
bijgepraat over de activiteiten. Aanvang: 14.30 uur in de BBR Duur ongeveer 40
minuten. Aansluitend de Herfstsocial.
Namens het bestuur heb ik het genoegen u uit te nodigen voor deze presentatie en
Herfstsocial. We heten u van harte welkom op:

dinsdag 27 september 2022
vanaf 14.00 uur in de OO-Kpl’s mess van Vliegbasis Volkel
Indien u in het bedrijfsrestaurant op eigen kosten van de maaltijd gebruik wil maken
kunt u dit aangeven tijdens de inschrijving.
Graag uw tijdige aanmelding voor deze social naar:
* bij voorkeur via onze website www.cgpa-volkel.nl
* indien niet mogelijk via de website, via e-mail huubhagemeijer@home.nl
* of telefonisch naar 06-37742103 Opgeven kan tot en met vrijdag 9
september 2022.
Belangrijk!! Heeft u geen toegangspas of werd deze ROOD!? Dan is inschrijven middels de Poortlijst
voortaan verplicht! Bij het inschrijven via de website wordt uw soort identiteitsbewijs (ID) en nummer
gevraagd. Als u zich moet legitimeren aan de poort doe dat dan aub met het ID waarvan u bij de
inschrijving de soort en het nummer heeft opgegeven. Regels rondom toegang worden steeds scherper
nageleefd, let dus op! Niet ingeschreven op de poortlijst, betekent jammer genoeg geen toegang tot de
vliegbasis!
Namens het bestuur,
Emile Hartevelt, Secretaris CGPA vliegbasis Volkel.

