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Tijdens de activiteiten van Post actieven Woensdrecht worden foto’s gemaakt, die later mogelijk openbaar 

worden gedeeld (bijvoorbeeld onze website). Indien u niet wilt, dat u herkenbaar op de foto komt, wordt u 

verzocht dit bij het bestuur aan te geven. 
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Beste leden, allereerst wenst het bestuur u een gelukkig en corona-vrij 2022, 

niet in de laatste plaats, opdat wij dan weer iets kunnen ondernemen. 2021 was 

wat dat betreft een teleurstellend jaar, temeer omdat het bestuur diverse 

activiteiten heeft weten te ontplooien, die op het laatste moment 

teruggedraaid moesten worden, omdat "tante" Corona wéér roet in het eten 

gooide.  

Maar goed, het was wat het was en ondanks dit gegeven konden we toch nog 

iets ondernemen. Een post corona reünie, de broodnodige ALV (op de vliegbasis, 

met dank aan de C-KMSL/vlb Woensdrecht!), een snertsocial en ook nog de 

gezamenlijke Kerstmaaltijd, mede dank zij de welwillende medewerking van 

Kees en Saskia en het personeel van Non Plus Ultra. Kortom, tóch, ondanks 

alles, een geslaagd verenigingsjaar onder de gegeven omstandigheden en al 

méér dan we hebben kunnen doen in 2020! 

Wat 2022 gaat bieden? Wie het weet mag het zeggen, er is nog geen enkel 

zicht op verruiming van onze vrijheid. Maar we hebben een plan klaarliggen en 

als het licht op groen gaat, gaan we er weer enthousiast als altijd tegenaan, dat 

is het enige, dat ik u op dit moment namens het bestuur kan beloven.  

Kortom, het bestuur is er klaar voor en hoopt u allen in 2022 weer veelvuldig 

samen te ontmoeten. 

 

Met allerhartelijkste groet, namens het bestuur, 

Henk van Bergem, 

Voorzitter 

P.s. Denkt u aan de betaling van uw contributie! { € 15,- per persoon }  

Rekeningnummer  NL82INGB0007251234 t.n.v. CGPA regio Woensdrecht.  

Zonder uw financiële ondersteuning kunnen wij weinig uitrichten. 

http://www.cgpa-wdt.nl/
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