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Nieuwsbrief 
   

Uden, september 2021 

 

Geachte dames en heren leden van onze CGPA regio Volkel, 

 

Op het moment van schrijven ligt het in de lijn van de verwachting dat met ingang van 

20 september de coronabeperkingen grotendeels achter ons liggen. Een nieuwe 

“Bevrijdingsdag!” zullen we maar zeggen. Goed nieuws en daar houden wij ons maar aan 

vast, ook al is tegenwoordig niets meer zeker.   

 

Acht 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 acht leden ontvallen, te 

weten: 

Jan van der Avoird, Jan Roeters, Ger Hartman, Roel Vierdag, Gerrit Coppens, Lies Koot-

Hilferink, Joke Hazenbos-Klaassen en Anneke de Boer-Hartgring. Vanwege Covid heeft de 

afscheidsplechtigheid zich helaas veel beperkt tot naaste familieleden. Het bestuur en 

haar leden wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 

 

Geslaagd uitstapje 

Op woensdag 18 augustus zijn we met 55 leden op dagtrip gegaan. Het mondkapje in de 

bus was de enige beperking, maar hier werd goed mee omgegaan. We zijn als bestuur 

blij dat we doorgezet hebben. En zeker de oudere leden die bijna anderhalf jaar een 

geïsoleerd leven hebben doorgemaakt, hebben heerlijk genoten. Foto’s en reisverslag 

staan binnenkort op de site. 

 

Reünie Social 

Met de blik vooruit kijken we uit naar de eerstvolgende social. Die valt dus net na 

“Bevrijdingsdag” op dinsdagmiddag 28 september. We pakken extra uit, u hoeft niet 

thuis te koken want voor een maaltijd wordt gezorgd. Deze Reüniesocial gaat sowieso 

door, maar als coronabeperkingen ons onverhoopt toch nog parten spelen, wordt de 

volgorde van inschrijven aangehouden tot het maximaal toegestane aantal personen dat 

mogelijk is. 

 

Spelregels voor de social 

Deze staan in de uitnodiging. Hou hier rekening mee aub. 

 

Sport op de vliegbasis en computercursus volgen in Uden 

In eerdere berichtgeving hebben we al iets over sporten op de basis gezegd, maar in de 

bijlagen van deze nieuwsbrief nog wat extra informatie van ons lid Piet Smits.  

Piet is tevens docent in seniorencentrum Eigen Herd in Uden alwaar voor een speciale 

prijs een ruim aanbod aan computercursussen wordt gegeven. Voor informatie zie de 

bijlage.  
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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@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 

 

 
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 met succes uitgevoerd Jaarlijkse uitstapje. Vertrekpunt Losplaats Uden. 

28 September Reüniesocial met maaltijd  

16 November Winterkostsocial 

 

 

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

de 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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