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Uitnodiging 
   Uden, 1 september 2021 

 

Geachte dames en heren leden van onze CGPA regio Volkel, 

 

Het bestuur nodigt haar leden uit voor onze traditionele Reüniesocial met 

maaltijd. Na een lange onderbreking wordt deze eerste social gehouden op: 
 

Dinsdag 28 september 2021 vanaf 14.00 uur 

in en rond de Kpl/OO-mess op Vliegbasis Volkel 
 

Graag uw tijdige aanmelding voor deze speciale social naar:  
* bij voorkeur via onze website www.cgpa-volkel.nl  
* of via e-mail naar huubhagemeijer@home.nl  
* telefonisch naar 06-37742103  
Opgeven kan tot en met vrijdag 18 september. 

U bent pas ingeschreven als u van het bestuur via de e-mail een bevestiging 

heeft ontvangen. 

En… alleen toegang als u gevaccineerd bent of in bezit van een negatieve test. 

Controle via de Corona Check, vaccinatiebewijs of bijv. het gele boekje. 

 

Mocht de aangekondigde versoepeling m.i.v. 20 september onverhoopt niet doorgaan, dan 

is de toegang beperkt. Het aantal deelnemers gaat dan in volgorde van aanmelden, tot het 

maximale aantal is bereikt. In dat geval vragen wij uw begrip, maar wij als bestuur vinden 

dat we ondanks alles gewoon iets moesten doen omdat onze leden dit, na anderhalf jaar 

Corona beperkingen verdienen. 

 

Belangrijk: Heeft u geen toegangspas? Dan is gebruikmaken van 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 nummer heeft opgegeven. Regels rondom 

toegang worden steeds scherper nageleefd, let dus op! Geen defensiepas of niet 

ingeschreven op de poortlijst, betekent jammer genoeg geen toegang tot de vliegbasis!  

 
Hartelijke groeten en tot ziens op dinsdag 28 september.  
 

Namens het bestuur, 

 

Emile Hartevelt 

Secretaris CGPA-Volkel 
 

Nog steeds van kracht: Heeft u ziekteverschijnselen, koorts, verkoudheid 

of anderszins, meld je af en blijf thuis! 
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