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Januari 2023 

Geacht Tele-Plus lid, 

Stroomt er bij jou ook olie en benzine door de aderen. Had, of heb je een brommer of motorfiets, dan 
willen we jullie uit nodigen voor een feest der herkenning. Dan gaan we samen naar het Motor en 
Brommer Museum in Schoonoord waar je ogen te kort komt.  

Wanneer: Vrijdag 24 maart 2023 om 14:00u. Max. aantal personen is 25. Indien er veel animo is 
organiseren we een tweede of derde bezoek. De eigen bijdrage voor deze activiteit is € 2,50 per 
persoon. Dit bedrag graag voor 17 maart 2023 overmaken op IBAN nr. NL83INGB0004213370 t.n.v. 
Vereniging van Gepensioneerden Teleplus Groningen. 
Als je samen met je partner wilt komen, maar deze heeft geen interesse in het bezoeken van het 
museum, zal je  partner elders in het pand (tijdens je museumbezoek) worden opgevangen.  

Het Motor en Brommer museum staat in het hart van Drenthe, Schoonoord. (https://
www.motorbrommermuseum.nl/ In dit Motor en Brommer museum staat een bijzondere 

collectie, een museum waar menig motorhart sneller van gaat kloppen. 

Woorden kunnen niet omvatten wat je hier gaat zien! Het begin van de motorisering van 
Nederland, toen de wereld groter werd door de komst van motoren en brommers. 

Tijdens de rondleiding komen nostalgische verhalen naar voren en wordt er verteld hoe 
deze collectie is ontstaan. Herinneringen aan vroeger komen naar boven en zoals 

Louwrens Wigchers dan zegt: “Dit is Het feest der Herkenning”. 

2.1. Aanmelden 
Vul het strookje aan de onderzijde van deze brief volledig in vóór 10 maart 2023 en stuur het  naar 
het volgende e-mail adres: secretariaat@teleplusgroningen.nl.  

Heeft u op 10  maart nog steeds niets van ons vernomen, neem dan contact op met de 
Reiscommissie; Arnold Surmeijer 06-51637237 of Joke Stoker 06-82122296 
✂-------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

Aantal personen………………….………………….Deelname aan rondleiding: . …… perso(o)n(en) 

Naam………………………………………………… Adres………………………………………… 

Handtekening ………………………………. 

De eigen bijdrage aangevuld met een donatie van de vereniging Teleplus zal worden 
gedoneerd aan de Cure ADOA Foundation omdat we deze stichting een warm hart 
toedragen.

https://www.schoonoord.nl/
mailto:secretariaat@teleplusgroningen.nl
https://adoa.eu/

