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Cruise: Excursie Hermitage krijgt vervolg
Op 3 juli 2010 stond er een middagexcursie op het programma naar de Hermitage in St.
Petersburg. Toen we bij de bus aankwamen kregen we te horen dat het geen zin had om met de
drie rolstoelers met deze excursie mee te gaan omdat de lift in de Hermitage defect was en we
daardoor niet naar binnen zouden kunnen. De teleurstelling bij
de deelnemers die deze excursie geboekt hadden was
natuurlijk erg groot. Het geld kregen ze weliswaar terug maar
een unieke kans om de Hermitage te bezoeken in St.
Petersburg werd hen zo door de neus geboord.
Als pleister op wond is later besloten om voor deze deelnemers
alsnog iets te organiseren na afloop van deze reis.
Op zaterdag 9 oktober was het dan zover en zijn Alexander
van den Braak en Hanneke Ruemkens samen met Frans en
Paul van den Merkhof naar de Hermitage in Amsterdam
geweest en hebben daar de expositie van Alexander de Grote
bezocht. De expositie was heel erg de moeite waard en
compenseerde een klein beetje het gemiste bezoek in St. Petersburg. Het was een erg leuke dag
geweest waarbij tevens de leuke herinneringen aan de schitterende cruise werden opgehaald.
Paul van den Merkhof

SRG speld voor Bea Verschoor
Tijdens de evaluatiedag op 6 november 2010 is Bea Verschoor
onderscheiden door onze voorzitter Frank Verveld met de zilveren SRG
speld vanwege haar vele verdiensten voor de SRG.
Bea is sinds 1972 in diverse functies actief voor de SRG. Ze is met vele
reizen meegeweest als medewerker of reisleider. Op dit moment is ze
voorzitter van de Commissie Reizen, waarin ze medeverantwoordelijk is voor
de buitenlandse reizen, bestuurslid namens de Commissie Reizen en maakt
ze nog steeds meedere reizen per jaar voor de SRG.

SRG Vakantiegids 2011
De SRG Vakantiegids 2011 wordt op dit moment gedrukt en zal de 2e helft van deze maand
verstuurd worden. Ook dit jaar verschijnt de gids in full colour. Stonden de bestemmingen vorig
jaar per 2-tal op een pagina, voor 2011 heeft iedere bestemming een eigen pagina gekregen en
door de vele foto's is de gids nog kleurrijker geworden.
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Op het inschrijfformulier voor de deelnemers zijn een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd. De
inschrijfformulieren 2011 staan al op de website en kunnen voortaan digitaal ingevuld worden,
waarbij het formulier voor de medewerkers per e-mail verstuurd kan worden. Voor de deelnemers
is dit helaas nog niet mogelijk, deze moeten nog voorzien van de juiste handtekeningen per post
verstuurd worden.
Sterk gewijzigd vakantieprogramma
De SRG biedt voor 2011 een vakantieprogramma met 13 buitenlandse en 11 binnenlandse reizen
aan. Vooral het programma voor het buitenland is ingrijpend herzien.
Geprolongeerd voor het buitenland zijn vliegreizen naar Nessebar, Paphos en Lanzarote en de
busjesreis naar Tecklenburg. Nieuw zijn vliegreizen naar Java en Bali (Indonesië), Andalusië
(Spanje), Toscane (Italië), Istrië (Kroatië) en Torba (Turkijke), busreizen naar Wales
(Groot/Brittanië), Disney Parijs (Frankrijk) en Tisvildeleke (Denemarken) en busjesreis naar
Zandhoven (Beglië).
In Nederland zijn de nieuwe bestemmingen Biezenmortel, Egmond aan Zee, Lemele en NieuwvlietBad. Wederom geboekt zijn Elsloo, Epen (2x), Heeswijk-Dinther, Hoogeloon en Texel (2x).
Geen Vakantiegids ontvangen
Mocht je op 30 november nog geen Vakantiegids 2011 hebben ontvangen, neem dan contact op
met de deelnemersadministratie (deelnemers) of de medewerkersadministratie (medewerkers),
zodat we je alsnog een gids kunnen toesturen. Uiteraard zal het vakantieprogramma op de website
te raadplegen zijn en is de gids daar ook in pdf-formaat te bekijken.

+++ KORT NIEUWS ++++ KORT NIEUWS ++++ KORT NIEUWS +++
SRG ook in januari 2011 aanwezig op vakantiebeurzen
In de vorige nieuwsbrief hebben we al gemeld dat de SRG aanwezig is op vakantiebeurzen op 13
en 20 november in Groningen en Waddinxveen. We zullen echter ook vertegenwoordigd zijn op
beurzen in Eindhoven (23 januari) en Purmerend (30 januari).
Mocht jij nog een beurs weten die interessant zou kunnen zijn voor de SRG, geef dit per e-mail
door aan redactie @ srg.nl.

Personalia
Overleden
Ariane Havers (deelnemer), 1 november 2010
SRG Nieuwsbrief is een uitgave van
SRG Commissie PR & Communicatie
Redactie en vormgeving
Jos van de Ven
Foto’s
Diverse medewerkers
Contact
redactie @ srg.nl

Agenda
13 november 2010: Vakantiebeurs Extra 2010 te
Groningen
20 november 2010: Vakantiemarkt PGW te Waddinxveen
november 2010: Verschijning SRG Vakantiegids 2011
23 januari 2011: Vakantiemarkt Eindhoven
30 januari 2011: Vakantiemarkt Purmerend
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