VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN “TELE-PLUS” TE GRONINGEN
Opgericht in 1981
Ook voor oud-medewerkers
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 40024712.
Secr. J. Boeijink, Perzikstraat 80, 9408 BS Assen, Tel. 0592-356825
Mail: secretariaat@teleplusgroningen.nl Website: www.teleplusgroningen.nl
Beste Tele-Plus leden,
Dit jaar hebben we weer gekozen om twee busreizen te organiseren.
Reis voor mensen die niet of weinig willen/kunnen lopen.
Datum: 21 april 2020 Max. 60 personen.
Deze reis is opgedeeld in twee delen:
’s Morgens
We brengen een bezoek aan het museum De Proefkolonie in Frederiksoord. Hier worden we ontvangen met een kopje
koffie/thee met een koloniturfje. Hierna bezoeken we het museum waardoor we een beeld krijgen van de ontwikkeling van de
Koloniën van Weldadigheid waar paupers uit de steden een nieuwe toekomst vonden. Na het bezoek aan het museum gaan
we met een gids in de bus een rondrit maken.
In Frederiksoord gaan we ook lunchen
’s Middags
Na de lunch vertrekken we naar vliegveld Teuge waar we met een gids het vliegveld opgaan en over de taxibaan uitleg
krijgen over het vliegveld en wat er allemaal gevestigd is. Ook brengen we een bezoek aan de hangar van de club waar we
uitleg krijgen over de vluchtsimulator van een 737 en waar ook het vliegtuig staat waar Prins Bernard en Willem Alexander in
hebben gevlogen.
De dag sluiten we af met een drie gangen diner in café-restaurant ’t Centrum in Staphorst.
Rond 19:30u zijn we weer terug op de opstapplaats.
Aanmelden
Vul het strookje van de gewenste busreis volledig in en stuur het in een gefrankeerde envelop vóór 9 maart 2020 naar de
Reiscommissie:
 Postadres; Secretariaat: J. Boeijink, Perzikstraat 80, 9408 BS Assen.
 Per mail: secretariaat@teleplusgroningen.nl
 Dieet en andere wensen kun je ook op het strookje aangeven.
Betalen
Je betaling, €35,- p/p voor leden en € 75,- p/p voor niet leden, dient vóór 9 maart a.s. overgemaakt te zijn op:
IBAN nr.: NL83INGB0004213370 t.n.v. Vereniging van Gepensioneerden TelePlus Appingedam.
Let op! Je staat pas voor de reis ingeschreven als je de contributie voor 2020 hebt voldaan, je opgave bij de reiscommissie
binnen is en de penningmeester je betaling vóór 9 maart a.s. heeft ontvangen.
Wanneer je afzegt na 15 maart 2020 kunnen wij je de betaling niet meer terugstorten i.v.m. al gemaakte kosten.
3. Opstapplaatsen
De opstapplaatsen, Haren, Zuidbroek en Assen.
Je dient hier op eigen gelegenheid naar toe te gaan.
Over je opstapplaats, vertrektijd en het busnummer krijg je eind maart a.s. bericht.
Deelname-informatie: Binnen 10 dagen voor je vertrekdatum zijn wat betreft; reisdatum, busnummer of opstapplaats, geen
veranderingen meer mogelijk.
Heb je op 10 april nog steeds niets van ons gehoord, neem dan contact op met de reiscommissie;
Arnold Surmeijer 06-51637237, of Joke Stoker 050-5778084.
Busreis dinsdag 21 april 2020 Frederiksoord/Teuge LET OP! Maximaal 60 personen
Aantal personen ………………….…………………...Opstapplaats ……………………………
Naam ………………………………………………….. Adres…………………………………….
Woonplaats .………………………………………… Telefoon…………………………………

Datum: 16 april 2020
Bezoek aan het Spoorwegmuseum in Utrecht:
In het museum worden we ontvangen met koffie/thee en appelgebak. Na de koffie kan eenieder z’n gang gaan. De lunch
gebruiken we rond 12:30u in het museum. Na de lunch kunnen we weer verder in het museum rondneuzen. Een aanrader is
het om ook de attractie de Vuurproef te bezoeken.
Rond 15:30 u vertrekken we richting Staphorst waar we in Café-Restaurant ’t Centrum gaan genieten van een drie gangen
diner.
Aanmelden
Vul het strookje van de gewenste busreis volledig in en stuur het in een gefrankeerde envelop vóór 9 maart 2020 naar de
Reiscommissie:
 Postadres; Secretariaat: J. Boeijink, Perzikstraat 80, 9408 BS Assen.
 Per mail: secretariaat@teleplusgroningen.nl
 Dieet en andere wensen kunt je ook op het strookje aangeven.
Betalen
Je betaling, € 35,- p/p voor leden en € 75,- voor niet leden, dient vóór 9 maart a.s. overgemaakt te zijn op:
IBAN nr. NL83INGB0004213370 t.n.v. Vereniging van Gepensioneerden TelePlus Appingedam.
Let op! Je staat pas voor de reis ingeschreven als je de contributie voor 2020 hebt voldaan, je opgave bij de reiscommissie
binnen is en de penningmeester je betaling vóór 9 maart a.s. heeft ontvangen.
Wanneer je afzegt na 15 maart 2020 kunnen wij je de betaling niet meer terugstorten i.v.m. al gemaakte kosten.
Opstapplaatsen
De opstapplaatsen zijn, Haren, Zuidbroek en Assen.
Je dient hier op eigen gelegenheid naar toe te gaan.
Over je opstapplaats, vertrektijd en het busnummer krijg je eind maart a.s. bericht.
Deelname-informatie: Binnen 10 dagen voor je vertrekdatum zijn wat betreft; reisdatum, busnummer of opstapplaats, geen
veranderingen meer mogelijk.
Heb je op 10 april nog steeds niets van ons gehoord, neem dan contact op met de reiscommissie;
Arnold Surmeijer 06-51637237, of Joke Stoker 050-5778084.
Busreis donderdag 16 april 2020 Spoorwegmuseum Utrecht:
Aantal personen ………………….…………………...Opstapplaats ……………………………
Naam ………………………………………………….. Adres…………………………………….
Woonplaats .………………………………………… Telefoon…………………………………
Museum kaart: J/N …………………………………………………………………………………..
Dieet en andere wensen…………………………………………………………………………….

