
 

Girorekening 2641799 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Volkel te Uden 
Kamer van Koophandel: 17147010 

Internet: www.cgpa-volkel.nl  

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

 
 
 

Correspondentieadres: 

Secretaris CGPA regio Volkel   Aan: Leden CGPA regio Volkel 

Burgemeester Ottowstraat 5 

5427 SR BOEKEL 

Tel.: 0492-325825 

E-mail: secretaris@cgpa-volkel.nl  

 

Nieuwsbrief 
   

Uden, mei 2021 

 

Geachte dames en heren leden van onze CGPA regio Volkel, 

 

In de vorige nieuwsbrief spraken we de hoop uit dat we in korte tijd terug naar het 

‘gewone normaal’ zouden kunnen. Supersnel gaat dat niet, maar gelukkig zit er schot in 

de zaak. Velen van ons zijn al een of zelfs twee maal gevaccineerd! Dat geeft als ik voor 

mijzelf mag spreken, een hoop rust. De rest van Nederland volgt in hoog tempo. Het kan 

niet snel genoeg gaan! Ook defensie speelt hierin een rol en ik denk dat u het met mij 

eens bent dat men logistieke en uitvoerende taken al veel eerder aan defensie had 

moeten overlaten. Daar is onze organisatie gewoon kei goed in. Toch? Maar dat even 

terzijde. 

 

Het licht gaat naar oranje! 

De aangekondigde versoepelingen geven de maatschappij steeds meer lucht en dat geldt 

dus ook voor ons. Daar zijn we blij mee en uw bestuur is naarstig opzoek naar de 

mogelijkheden om in ieder geval het jaarlijkse uitstapje door te laten gaan. Zoals in de 

vorige brief aangegeven, is onze reiscommissie in overleg met busonderneming EMA 

(voorheen OAD) bezig om dit op prettige wijze uit te voeren. Het voornemen is om de 

uitgestelde reis van vorig jaar in te zetten richting Valkenburg en het Limburgse zwarte 

goud. Als hier meer duidelijkheid over is wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.  

 

Versoepelingen op de vliegbasis 

De commandant vliegbasis, Marcel van Egmond, heeft in een bulletin de versoepelingen 

omschreven. Wat voor onze leden het meest interessant is deel ik met u. 

• De hobbyclubs gaan weer terug open. De door de clubs opgestelde COVID-

beheersmaatregelen dienen te worden nageleefd;  

• De kapper en de WZZ winkel zijn open;  

• De sportfaciliteiten voor binnensport worden weer geopend. Houdt daarbij wel de 

hygiëne regels in acht (afstand houden, maximum 15 gebruikers in de fitness en 

apparaten schoonmaken voor en na gebruik);  

Het is zoals jullie zien een eerste stap en als meer mogelijk is worden wij hierover 

geïnformeerd. De CVB geeft ook aan dat het vaccinatieplan voor het personeel hopelijk 

op korte termijn kan starten. Tot die tijd zal en moet iedereen voorzichtig zijn en blijven.  

 

Vier leden overleden 

Op de website is hier al melding van gemaakt, maar ik wil u toch ook via deze 

nieuwsbrief informeren. In de afgelopen maanden zijn ons vier leden ontvallen 

Jan van der Avoird, Jan Roeters, Ger Hartman en Roel Vierdag. Vanwege Covid heeft de 

afscheidsplechtigheid zich helaas beperkt tot naaste familieleden.  

 

65 jaar gehuwd!  

Via het Udens Weekblad bereikt ons het leuke nieuws dat Bob en Joke Hazenbos 65 jaar 

getrouwd zijn. Uw bestuur feliciteert hen van harte met deze mijlpaal.   
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E-Mailadres veranderd? Informeer ons! 

Tijdens het versturen van de laatste nieuwsbrief (NB) bleken een aantal email adressen 

niet te kloppen. Die leden hebben daarom i.p.v. per mail deze NB alsnog per post 

ontvangen. Dat was onnodig geweest. Om deze extra werkzaamheden te voorkomen en 

u daarmee beter te bereiken aan u de vraag! 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@cgpa-volkel.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 en Corona! 

Kijkend naar de agenda (deze staat natuurlijk ook op de site) staan onze activiteiten op 

de basis nog even op rood! De versoepelingen geven de CVB en ons nog niet de ruimte 

om een gezellige middag te organiseren. Uw bestuur vindt dit echt super vervelend, 

maar geeft zoals eerder aangegeven voor dit jaar de hoop niet op. Wellicht schuiven we 

een social door naar een latere of misschien wel een extra ingeplande datum. De tijd 

gaat het leren!  

 

 
Datum activiteit Activiteit 

Januari CX vanwege Corona Nieuwjaarssocial CX 

23 Maart CX vanwege Corona Voorjaarssocial met ALV in de BBR CX 

11 Mei CX vanwege Corona Reüniesocial met maaltijd 

18 Augustus onder voorbehoud Jaarlijkse uitstapje. Vertrekpunt wordt later bekend 
gemaakt. 

28 September Herfstsocial, spreker/activiteit of ALV 

16 November Winterkostsocial 

 

 

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

een tweede vaccinatie in het vooruitzicht zeg ik nogmaals, 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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