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Geacht Tele-Plus lid,

Eindelijk hopen we weer een reis te kunnen organiseren.

Omdat we elkaar zo lang niet hebben gezien hebben we gekozen om de reis op één dag te doen en

dan een boottocht door Friesland te organiseren. Zijn we allemaal bij elkaar en kunnen we bijpraten.

De datum is donderdag 21 april 2022 en de dag ziet er als volgt uit:

09.30 uur Inschepen in Earnewâld met koffie/thee en Friese oranjekoek

10.00 uur Afvaart

Ca. 12.15 uur Lunch aan boord

Ca. 13.30 uur Tussenstop in Grou.

Evt. voor de liefhebbers een dorpswandeling incl. gids en bezoek aan de St. Piterkerk

Ca. 15.00 uur Vervolg vaartocht

Ca. 16.00 uur Diner aan boord

18.00 uur Ontschepen in Earnewâld

Aanmelden en Betalen

Om met de busreis mee te gaan dient u twee dingen te doen:

1. Aanmelden

Vul het strookje aan de onderzijde van deze brief volledig in en stuur het in een gefrankeerde envelop

vóór 10 maart 2022 naar de Reiscommissie,

● Postadres: Secretariaat: J. Boeijink, Perzikstraat 80, 9408 BS Assen

● Per mail:   secretariaat@teleplusgroningen.nl.

Indien u speciale wensen heeft m.b.t. dieet of vervoer of iets dergelijks kunt u dit op onderstaande

strook aan geven, wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

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. Uw bijdrage dient vóór 15 maart

2022 overgemaakt te zijn op:

IBAN nr. NL83INGB0004213370 t.n.v. Ver. V. Gepensioneerden Tele-Plus Groningen, Appingedam..

Let op: U staat pas voor de reis ingeschreven als uw opgave bij de reiscommissie binnen is en de

penningmeester uw betaling vóór 15 maart 2022 heeft ontvangen.

Wanneer u afzegt na 7 april 2022 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.

De opstapplaatsen Kardinge/Groningen en Haren zijn voorlopig. Afhankelijk van de

verkeerswerkzaamheden in Groningen en worden definitief vastgesteld in overleg met Arriva.

U dient hier op eigen gelegenheid naar toe te gaan.

Over uw opstapplaats, vertrektijd en het busnummer krijgt u eind maart/ begin april 2022 bericht.

Deelname-informatie:

Binnen 10 dagen voor uw vertrekdatum zijn wat betreft; reisdatum, busnummer of opstapplaats, geen

veranderingen meer mogelijk.
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Heeft u op 11 april 2022 nog steeds niets van ons vernomen, neem dan contact op met de

Reiscommissie; Arnold Surmeijer: 06-51637237, of Joke Stoker 050-5778084.
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✂--------------------------------------------------------------------------------------------

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

Naam…………………………………………………. Adres…………………………………………

Woonplaats……………………………………………Telefoon………………………………………

Dieet en andere wensen………………………………………………………………………………

Rondleiding Grou:

Ja/nee

Aantal personen voor rondleiding:

Handtekening ……………………………….


