
VERENIGING VAN KPN GEPENSIONEERDEN “TELEPLUS” TE GRONINGEN 
         Opgericht in 1981  

 Ook voor oud-medewerkers 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 40024712. 

               Secretariaat: J. Boeijink, Perzikstraat 80, 9408 BS Assen. Tel. 0592-356825. 
         E-mail: secretariaat@teleplusgroningen.nl Website: www.teleplusgroningen.nl 

Geacht Tele-Plus lid, 

Voor 2023 hebben we busreis gepland op woensdag 19 april 2023.                          
Hieronder vindt je  nadere informatie over de busreis en hoe je je kunt aanmelden voor deelname. 
De reis die we hebben gepland gaat naar het Nationaal Militair Museum in Soest. Om alvast een idee 
te krijgen kun je op de website van het museum kijken. (https://www.nmm.nl) Als extra is er nu de 
expositie : F16: 50 jaar Fast forward. De geschiedenis van de F16 straaljager. 

1. Reisprogramma 
➢ Rond 09.45u 2x koffie/thee met gebak in restaurant de Ossenstal te Epe.  
➢ Vanaf 11.30 uur tot 15.00 uur gelegenheid om het museum te bezoeken. 
➢ Lunch op eigen gelegenheid en kosten. Dit om de reis betaalbaar te houden. 
➢ Om 17.00 uur een drie gangen diner in restaurant de Rietstulp in Giethoorn. 

2.1. Aanmelden 
Vul het strookje aan de onderzijde van deze brief volledig in en stuur het in een gefrankeerde envelop 
vóór 20 maart a.s. naar het secretariaat : J.Boeijink ,Perzikstraat 80, 9408 BS Assen, of in de mail 
naar het volgende e-mail adres: secretariaat@teleplusgroningen.nl. (Voorkeur) 

2.2. Betalen 
De eigen bijdrage is vastgesteld op € 25, - per persoon voor leden van de vereniging. Voor niet leden 
moet een bijdrage van € 75, - per persoon worden overgemaakt. Je  bijdrage dient vóór 20 maart a.s. 
overgemaakt te zijn op:  
IBAN nr. NL83INGB0004213370 t.n.v. Vereniging van Gepensioneerden TelePlus Groningen te 
Appingedam.Let op!: U staat pas voor de reis ingeschreven als uw opgave bij de reiscommissie 
binnen is en de penningmeester uw betaling vóór 20 maart a.s. heeft ontvangen.  
Wanneer u afzegt na 1 april 2023 kunnen wij u de betaling niet meer retourneren i.v.m. al gemaakte 
kosten. 

3. Opstapplaatsen 
De opstapplaatsen zijn Kardinge/Groningen, Haren, Zuidbroek en Assen.  
U dient hier op eigen gelegenheid naar toe te gaan.  
Over uw opstapplaats, vertrektijd en het busnummer krijgt u eind maart a.s. bericht. 
Deelname-informatie: Binnen 10 dagen voor uw vertrekdatum zijn wat betreft;          
reisdatum, bus-nummer of opstapplaats, geen veranderingen meer mogelijk. 
Heeft u op 14 april nog steeds niets van ons vernomen, neem dan contact op met de Reiscommissie; 
Arnold Surmeijer 06-51637237 of Joke Stoker 06-82122296 
✂-------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

Aantal personen………………….…………………..Opstapplaats………………………………… 

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

Museumkaart*…………J/N………………………….Handtekening ………………………………. 

Wensen:………………………………………….. 

*Of Vriendenloterij VIP-kaart

mailto:secretariaat@teleplusgroningen.nl

