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Afgelopen Kaderdag 9 – 3 - 2018
Alle medewerkers, de reisleiders, assistentreisleiders, verpleegkundigen hebben een
uitnodiging ontvangen voor de kaderdag op
zaterdag 9 maart 2019.
Veel van hen zijn naar deze bijeenkomst
gekomen en hebben deelgenomen aan het
programma om op deze manier bij te
scholen en op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen binnen de SRG.
Aan de orde zijn o.a. geweest, de
gedragcode,
communicatie,
reanimatie,
tiltechnieken enz.
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Bericht van het bestuur:
Beste vrienden van SRG Aangepaste Vakanties,
Het is al weer even geleden dat we een nieuwsbrief hebben rondgestuurd. Tijd om
weer even bij te praten.
We staan aan de vooravond van een nieuw seizoen met een prachtig
reisprogramma. De commissie reizen is er druk mee geweest, maar ze hebben een
mooi resultaat neergezet. Dat geldt zeker ook voor de andere commissies: de
commissie deelnemers heeft weer heel veel aanmeldingen verwerkt en bijna alle
reizen zijn volgeboekt, net als vorig jaar. Dat betekent heel veel werk voor de
commissie medewerkers, die voldoende vrijwilligers moeten vinden om alle
deelnemers goed te kunnen begeleiden. Dat is voor de buitenlandse reizen goed
gelukt.
Voor de binnenlandse reizen zoeken we nog medewerkers en reisleiders. En dat is
een enorme opgave, het wordt steeds moeilijker om in deze tijd van druk, druk,
druk nieuwe vrijwilligers te vinden. Dus als u iemand bent of kent die zich bij ons
wil aansluiten als vrijwilliger: heel graag. Alleen met voldoende vrijwilligers kunnen
wij iedereen een heerlijke aangepaste vakantie bezorgen!
We hebben net de SRG-kaderdag 2019 achter de rug, voortreffelijk verzorgd door
dezelfde commissie medewerkers. Complimenten! Een vol programma met veel
wetenswaardigheden, discussies en trainingen. En vooral een goede sfeer. En dat
maakt het niet alleen tot een heerlijke week voor onze medewerkers, dat straalt
ook af op onze deelnemers. We krijgen heel vaak complimenten en daar zijn we blij
mee.
Onze organisatie is en blijft uniek: we zijn een van de weinige verzorgers van
aangepaste reizen die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Iets om trots op te zijn.
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Dat doen we dit jaar 50 jaar. Dus dat betekent feest! Zet nu vast in de agenda: 30
november lustrumfeest SRG Aangepaste Vakanties. Voor alle vrijwilligers én
deelnemers. Nadere informatie volgt.
Ook heel bijzonder in dit 10e lustrumjaar: we zijn genomineerd voor een Zooveraward voor aangepaste vakanties. Elders in deze nieuwsbrief leest u er meer over.
Maar ga vooral op ons stemmen en vraag aan alle familie, vrienden en bekenden
om ook op ons te stemmen: https://www.zooverawards.nl/srg-aangepastevakanties . Bij voorbaat dank.
Ik wens alle deelnemers en medewerkers een heerlijke vakantie toe. En we zien
elkaar in elk geval op zaterdag 30 november!
Arnoud de Roy van Zuydewijn, voorzitter

SRG bestaat dit jaar 50 jaar !!!
Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van ons 50-jarig jubileum!!!
Wij zijn er maar wat trots op dat wij als
reisorganisatie op 2 december 2019 50 jaar
bestaan. En we zijn helemaal trots dat de
organisatie geheel uit vrijwilligers bestaat.
Jan Jansen is samen met een aantal mensen hard
bezig een leuk boekje in elkaar te zetten. Denk jij
dat je nog leuke anekdotes of foto’s hebt die
gebruikt mogen worden voor het boekje “50 jaar
SRG”, laat dat dan per mail even weten via
bestuur@srg.nl
30 november zullen wij dit jubileum feestelijk
vieren. Hierover ontvangen de deelnemers en medewerkers nog een uitnodiging
maar zoals Arnoud in de inleiding al schrijft “blok 30 november de middag tot
en met het diner maar vast in je agenda”!

Medewerkers gezocht!
Commissie medewerkers heeft nog een aantal open plaatsen voor medewerker op
de volgende reizen:
Middelkerke: een verpleegkundige of verzorgende
Beilen: een verpleegkundige of verzorgende
Lage Mierde: reisleider (liefst een man)
Lemele: reisleider en een verpleegkundige of verzorgende (één van hen een man)
’s Gravenzande: reisleider en een medewerker (liefst mannen)
Texel 2: reisleider.
Je ziet, voor al deze reizen zijn het verplichte functies om de reis door te kunnen
laten gaan. Kun je zelf of weet je iemand, meld je dan aan!
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SRG Aangepaste Vakanties is genomineerd!!!
Ons bestuur ontving onderstaande bericht:
“Beste,
Hartelijk gefeliciteerd! SRG Aangepaste Vakanties is genomineerd voor een Zoover Award
voor beste of populairste reisorganisatie van 2019 in de categorie Aangepaste vakanties.
Vanaf 11 maart tot en met 29 april 2019 kunnen consumenten stemmen op jouw
reisorganisatie die de website www.zooverawards.nl . Zowel het aantal stemmend als
rapportcijfers zijn belangrijk om kans te maken op een zoover Award voor de beste en/of
populairste reisorganisatie van 2019. Elke reisorganisatie dient minimaal 250 stemmen te
hebben om kans te maken op de felbegeerde Zoover Award. Zoover werkt samen met Vote
Company die de onafhankelijkheid van de verkiezing garandeert.
Via mailings, social media en de website roept Zoover vakantiegangers op hun stem uit te
brengen”.
Beste deelnemers, medewerkers en andere belangstellende,
Wij vragen jullie dus te stemmen op onze organisatie en vraag je familie,
vrienden, kennissen, collega’s enz. dat ook te doen…. Vraag gewoon
iedereen die van jou hoort hoe fijn het is om met de SRG te kunnen reizen.
Met deze link kan je kom je direct op onze eigen stempagina:
https://www.zooverawards.nl/srg-aangepaste-vakanties
Op 25 maart, 8 april en 23 april worden tussenstanden op de website van Zoover
gepubliceerd. Houdt die website dus goed in de gaten!

Reisverslagen 2017:
Het is fijn dat we weer een paar reisverslagen hebben ontvangen die we op deze
manier met jullie kunnen delen.

Nieuwvliet-Bad
Zaterdag 30 juni
Na een rustige start van de ochtend vertrekken we rond 11.00 uur met ons busje naar
Gent. Paul is de chauffeur vandaag en zorgt er voor dat alle rolstoelen goed zijn vastgezet.
Deelnemers Jan, John, Marga en Conny en medewerkers Elly, Doret en Tonny
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laten zich lekker rondrijden. Om 12.00 uur zijn we in Gent en staat onze gids, Dominic, ons
al op te wachten.
De auto staat buiten het centrum geparkeerd en we
lopen binnendoor naar het centrum. Als eerste komen
we over een vlooienmarkt en Dominic vertelt ons mooie
verhalen over Gent en de mooie historische gebouwen
die we zien. We lunchen tussen de middag bij ’t
Vrijdagsgevoel op de Markt waar vaak activiteiten en
festivals zijn maar vandaag niet. Na de lunch wandelen
we weer verder met onze gids. Onderweg koopt Dominic “Gentse Neuzen”, een echte
Gentse specialiteit en wij mogen allemaal proeven. Het is een zoete lekkernij, ze zijn erg
lekker, dat zou je niet verwachten als je de naam hoort.
De kinderkopjes in de oude straatjes zijn erg vermoeiend geweest vandaag en rond 16.30
uur gaan we de bus weer opzoeken. Gelukkig staat die nog op dezelfde plek…., het zal je
toch gebeuren zeg dat die bus ineens denkt.. “kom, laat ik mezelf eens verstoppen…”.
Onderweg naar het vakantiehuis doen we nog even een paar boodschappen en rond 19.00
uur zijn we weer thuis. Moe maar voldaan!
Zondag 1 juli
Vandaag gaan we naar de struisvogelboerderij, de Monnikenwerve in Sluis. Jan gaat liever
naar Sluis om te winkelen en een terrasje te pakken dus Paul en Jan worden door Tonny aan
de rand van Sluis afgezet en gaan van daaruit naar het centrum van Sluis. Jan koopt een
nieuw shirt en we drinken wat op een terrasje met uitzicht op de openwater
zwemwedstrijd die toevallig vandaag plaats vindt.
De groep bij de struisvogelboerderij heeft het erg leuk op de
boerderij. Er is een groep fotografen die in het begin ons zicht
belemmert maar na enige tijd zijn ze verdwenen en kunnen wij
ook de struisvogels van dichtbij bewonderen. John word nog in
zijn voet gepikt en schrikt ervan… gelukkig deed het gen pijn.
We mogen struisvogeladvocaat proeven, dat is best lekker. Er
wordt dus een flesje van dat lekker spul gekocht, welke we ’s
avonds, met slagroom, gaan proberen.
Tonny pikt Paul en Jan weer op in Sluis maat gaat niet weg voordat Marga nog snel 3 nieuwe
blouses heeft gekocht. Elke dag wordt Marga met een nieuwe
blouse op de foto gezet en die gaat via de app naar haar zus,
zo kan het thuisfront meegenieten.
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Cruise Noorse Fjorden
Woensdag 15 augustus
Rond 8 uur in de morgen komt de Costa Mediterranea in Bergen aan. Bergen is de op één na
grootste stad in Noorwegen. Bergen wordt ook wel de stad
tussen de zeven bergen “de Syv fjell” genoemd. Als we van
boord gaan worden we al opgewacht door onze Nederlandse
gids, Nannie. Zij laat ons de mooiste en interessantste
plekken van Bergen zien en verteld daar ook interessante
wetenswaardigheden over. Rond de middag zijn we op de
vismarkt waar de rondleiding eindigt en Nannie ons verlaat
nadat ze verteld heeft waar we lekker kunnen eten. We
gaan over de markt naar het restaurant waar we wat willen
eten de drinken en waar ook een aangepast toilet is.
Onderweg raken we Jos kwijt, hij ging nog even een foto nemen en de groep liep al een
stukje door…. Dat is schrikken geblazen want we waren wel in een vreemde stad… Met
behulp van de mobiele telefoon proberen we hem weer te vinden. Gelukkig zijn we snel weer
bij elkaar maar het was wel spannend.
Na het eten hebben we onverwacht nog tijd om met
de Fløibanen-kabelbaan naar de top van de berg
Fløyen te gaan. Van daar uit hebben we ondanks de
regen een mooi overzicht over Bergen en omstreken,
we zien zelfs “ons schip” liggen. De reis met de
kabelbaan op zich is ook een hele belevenis, en het
uitzicht is spectaculair. We moeten op tijd aan boord
zijn, 16.30 uur, dus gaan we richting de boot. Deze
wacht namelijk op niemand (3 x toeteren en je bent
te laat….) en we willen wel graag mee naar onze
volgende bestemming.
Aan boord kunnen we even naar de hut om onze spullen weg te leggen en om te kleden. Het
kledingadvies voor deze avond is wit en zilver. Degene die hier wat voor hebben trekken dit
aan of anders iets wat ze zelf willen. We verzamelen ons weer voor de eetzaal en laten ons
weer verwennen met allerlei lekkers. Na het eten kan ieder die dat wil weer naar het
theater of ergens anders gaan zitten. Er zijn meerdere plekken met live muziek en
gezellige barretjes en zitjes waar je een drankje kunt bestellen.
Zaterdag 18 augustus
Aankomst in Flåm om 8.00 uur en omdat we met het treintje mee willen gaan we in twee
groepen van boord.
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De eerste groep is al vroeg opgestaan om als één van de eersten van boord te kunnen. We
moeten nog kaartjes regelen voor de trein en
uitzoeken of en hoeveel rolstoelen per keer mee
kunnen. De eerste groep kan helemaal mee en gaat
op reis de andere groep is nog bezig met aankleden
en ontbijten en gaat later met de trein mee.
De Flåmsbana-treinbaan tussen Flåm en Myrdal is
één van de steilste treintrajecten ter wereld. Het
regent maar in de trein brand de kachel. Warm en
droog kunnen we van het spectaculaire uitzicht
genieten. De eerste groep maakt de tweede groep
die nog aan boord van de Costa is vast lekker door het sturen van foto’s…, lang leve de
mobiele telefonie.
Er zijn onderweg wat stations waar we even stoppen en er is een fotostop voor de waterval
Kjosfossen. Bij die waterval staat, hoog in de bergen, een
dame met een rode jurk aan te zingen, dat galmt lekker
tussen die bergen in. We gaan met de trein door
verschillende tunnels en de langste is 1340 meter.
Bij terugkomst van de eerste groep staat de tweede al
klaar en kunnen die in de trein geholpen worden voor hun
rit met trein omhoog. In Flåm zitten we op 2 meter hoogte
en aan het eindpunt in Myrdal op 866 meter hoogte en dan
weer terug naar Flåm.
Om 18.00 uur vertrekt de Costa naar Stavanger en kunnen
we weer onder het eten napraten over de prachtige
treinreis en genieten van de omgeving.
In de avond en nacht varen we van Flåm naar Stavanger, een heel stuk over de open zee en
gisteravond denderde het schip door de golven waardoor het vooral helemaal voorin het
schip wel leek of we dronken waren, zo waren wij aan het zwalken…., dat zorgde er ook
voor dat voor het eerst mensen van onze groep zeeziek werd. Eenmaal in bed ging dat
gelukkig weer over.
Op onze website kunt u het volledig verslag vinden en ook nog verslagen lezen van andere reizen.
www.srg.nl/reizen/reisverslagen

Wij wensen alle mensen die dit jaar met ons op reis gaan
een geweldige vakantie!!

SRG Agenda
Bestuursvergadering
Evaluatiedag
Kaderdag:

24 apr. ꞌ19
9 nov. ꞌ19
8 mrt. ꞌ20
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SRG Nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur
Redactie en vormgeving: Tonny Koster
Foto’s van diverse medewerkers en commissies
Contact: nieuwsbrief@srg.nl
Je kunt je aan of afmelden voor de nieuwsbrief op5de
website van
november
ꞌ16
de SRG:www.srg.nl/contact/nieuwsbrief
Volg de SRG ook op Facebook: www.facebook.com/SRGreizen
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