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SRG Nieuwsbrief 18
Kaderdag 11 maart 2017
Alle medewerkers, de reisleiders, assistentreisleiders, verpleegkundigen hebben een
uitnodiging ontvangen voor de kaderdag op
zaterdag 11 maart 2017.
De kaderdag is van 09:30 – 15:30 uur in
het Oostwende College, Plecht 1, 3751
WB te Bunschoten.
Op deze dag zullen er weer workshops zijn
om te zorgen dat iedereen goed voorbereid
op vakantie gaat. Omdat de SRG staat
voor kwalitatief goede reizen wordt van
alle medewerkers verwacht op de
kaderdag aanwezig te zijn.
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Bericht van het bestuur:
Welkom bij deze nieuwsbrief. De vorige dateert alweer van mei jongstleden.
Sinds die tijd hebben we een heel vakantieseizoen achter de rug. En wat voor
seizoen! Na jaren van teruggang is het aantal geboekte reizen weer licht
toegenomen. Om precies te zijn: 128 deelnemers hebben 134 reizen gemaakt.
En al die reizen zijn alleen maar mogelijk geweest dankzij de inzet van meer dan
100 medewerkers, die allemaal belangeloos hun eigen tijd hebben ingezet om
heerlijke vakanties mogelijk te maken. Een resultaat dat er mag wezen. De
bracheorganisatie NBAV heeft ons trouwens recent weer goedgekeurd, dus we
voldoen aan alle eisen van deze tijd.
SRG is de enige reisorganisatie die voor 100% uit vrijwilligers bestaat en dat is al
zo sinds 1969. We kruipen langzaam naar het jaar van ons 50-jarig bestaan. De
voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart en u vindt elders in deze
Nieuwsbrief een oproep om een bijdrage te leveren. Maar voor het zo ver is,
hebben we nog twee seizoenen, waarin we hopelijk weer veel kunnen bieden aan
onze deelnemers. Voor 2017 hebben we veel boekingen binnen, nu al meer dan
vorig jaar. Dat betekent niet, dat er geen plek meer is (zie verderop in deze
Nieuwsbrief), dus wijs anderen gerust op onze organisatie.
Dan nog even heel wat anders: onze naam. SRG kent iedereen, maar officieel is
het Stichting Recreatie Gehandicapten. Die naam dekt de lading niet meer.
Recreatie wordt toch gezien als iets anders dan vakantie en het woord
“gehandicapten” is niet meer van deze tijd. Het bestuur heeft daarom besloten
onze naam te veranderen in SRG Aangepaste Vakanties. Officieel zullen we dat in
dit voorjaar bij de notaris gaan regelen. Maar we gebruiken de naam nu al volop
in de gids en de website. Ons prachtige logo is er letterlijk al op aangepast. Zo
zeggen onze naam en logo precies wat we doen, aangepaste vakanties
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organiseren voor een leuke groep mensen met een lichamelijke beperking. Op 1
juni begint ons seizoen met de eerste reis. En of u nou zelf deelneemt of anderen
helpt, namens het bestuur wens ik u nu alvast een heerlijke tijd.
Arnoud de Roy van Zuydewijn, voorzitter

In memoriam:
Helaas zijn ons afgelopen jaar weer een aantal deelnemers en medewerkers
ontvallen. Hieronder een in memoriam van medewerker Jan Baakman,
geschreven door André Marsman en in memoriam van deelneemster Edith Wilten
door Tonny Koster.
Jan Baakman:
“Jan zelf heb ik leren kennen op de Kaderdag in 1985. Hij was reisleider op de reis waar
ik mee meeging. Vanaf dat moment zijn wij vrienden voor het leven geworden.
Op die reis vertelde hij mij dat hij al jaren meeging met de SRG en ergens halverwege
de jaren 70 zijn eerste reis heeft gedaan als medewerker en al vrij snel daarna als
reisleider. Velen worden gepakt door het 'SRG virus' en zo ook Jan. Hij had voorkeur
voor Middellandse zee bestemmingen, maar heeft ook binnenlandse reizen gedaan.
Tijdens de reis vond ik Jan altijd erg betrokken met de mensen. Ook
vertelde hij tijdens een reis veel over het land, de bewoners, de flora en een stukje
geschiedenis. Zo kon hij plots stoppen tijdens een rondrit om iets te vertellen over de
flora en plukte blaadjes van een Eucalyptus boom om die aan de mensen te geven en
vertelde wat over de geur. Hij wist ook veel van de flora en kon ook over de meeste
planten en bloemen wel iets vertellen. Jan had heel sterk als je ergens bent, moet je er
ook wat van weten in de positieve zin des woord en dat probeerde hij wel over te
dragen. Met hem was het altijd wel een vrolijke boel op een reis, maar je had met
Jan ook boeide en serieuze gesprekken. En met iedereen ging hij een gesprek aan op
een reis. Soms kreeg hij wel eens te horen dat zijn reizen 'iets' te druk waren w.b.
excursies. Daar moest hij wel om glimlachen, want dat wist hijzelf ook wel. In zijn
enthousiasme over een vakantiebestemming wilde hij het liefste alles laten zien wat er
maar te zien was.
Ongeveer in 1988 heeft Jan zijn werkzaamheden uitgebreid naar Commissie
Medewerkers en in 1993 of 1994 het werk van Henk Faazen overgenomen. Niet met de
intentie om dit jaren en jaren te doen, maar omdat iemand het moest doen en Jan
voelde zich verantwoordelijk en had daarom die taak naar zich toe getrokken. Ik
ging regelmatig naar Arnhem om Jan te helpen, dat vonden we ook leuk om samen te
doen.
In 1998 gaf Jan aan te willens stoppen omdat hij naast de SRG werkzaamheden ook een
fulltime baan had. Ik heb toen de werkzaamheden overgenomen tot 2000, maar kon Jan
altijd raadplegen voor hulp.
Jan Baakman is 16 oktober 2016 na een kort heftig ziektebed overleden. Hij is 69 jaar
geworden.“
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Edith Wilten:
Edith is de afgelopen jaren o.a. mee op vakantie geweest naar Boedapest,
Guimaraes in Portugal, Berlijn, Istanbul en San Felice. Ik heb haar op een aantal van
deze reizen meegemaakt en daar erg leuke herinneringen aan. Edith was vaak vrolijk,
ik zie haar nog
zitten bij het circus in Boedapest, Edith vond niet alle optredens even
boeiend dus knapte zij tussendoor af en toe een uiltje maar toen de
mannen aan de trapeze was ze weer super wakker.
En in Guimaraes mochten wij onverwacht naar het concert van de
politiekapel die net een belangrijke prijs hadden gewonnen, dat was
echt genieten! Vaak was Edith bij het vakantieverblijf buiten te
vinden om even een peukje te roken en een praatje te maken met
mensen die daar werkten of ook op vakantie waren, op haar eigen
manier genoot zij altijd van de vakantie en dat is precies wat de SRG voor ogen heeft en
wat de reizen zo mooi maakt. En natuurlijk moesten we altijd op zoek naar een
Hardrockcafé om een cadeautje voor haar neefje te kopen, Edith was erg trots op hem,
maar ook nieuwe kleding met vrolijke kleuren voor zichzelf vergat zij niet.
Door de jaren heen leverde Edith steeds meer aan gezondheid in en in 2016 is zij aan
haar laatste reis begonnen. Edith is 54 jaar geworden.”

SRG bestaat bijna 50 jaar
SRG bestaat 50 jaar in 2019!
Het is de bedoeling om dan een boekje “50 jaar SRG” te presenteren.
Jan Janssen en ik hebben het op ons genomen om dit
samen te stellen.
Daarbij kunnen wij natuurlijk heel goed hulp gebruiken.
Misschien hebben jullie leuke anekdotes of foto’s die wij
mogen gebruiken.
Laat het ons weten via het volgende e-mailadres :
bestuur@srg.nl
Groetjes Jan Janssen en Bea Verschoor

Commissie Reizen:
In 2016 zijn er 15 reizen doorgegaan. Een aantal reizen die in 2016 erg goed zijn
bevallen staan dit jaar niet in de reisgids. Dat lijkt misschien vreemd, maar dit
komt omdat de commissie Reizen al een jaar van te voren een optie op een reis
moet nemen of zelfs moet reserveren om te zorgen dat er plaats is. Op het
moment van het inplannen van de reizen voor het volgende jaar is het dan nog
niet duidelijk dat een bepaalde reis heel erg goed bevallen is. Maar wij signaleren
dit wel en een reis naar een locatie die erg in de smaak viel kan dus zomaar een
van de volgende jaren weer in de gids komen.
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Per 1 januari heeft Sjaak Bulters afscheid genomen van de commissie Reizen en
het stokje overgedragen aan Tonny Koster. De commissie bestaat nu uit: Paul
van den Merkhof (voorzitter), Leo Holdorp, Tom van Kester en Tonny Koster.
Door Europese regelgeving is de hulp voor aangepast vervoer veel beter
geregeld. Voor ons is dat een goede zaak.
De reis naar Weert gaat i.v.m. te weinig aanmeldingen niet door.
De andere reizen, maar liefst 19 stuks, gaan wel door.

Commissie Medewerkers:
In 2016 heeft de commissie medewerkers 137 medewerkers in kunnen zetten,
waarvan een aantal nieuwe medewerkers.
Commissie Medewerkers is ook dit jaar alweer hard aan de slag gegaan om de
medewerkers voor het reisseizoen van 2017 in te delen. We zijn blij met de vele
aanmeldingen die er ook nu weer zijn! Voor sommige buitenlandse reizen zijn
zelfs zoveel aanmeldingen dat wel 30 % van de medewerkers zich voor een
specifieke reis in wil gaan zetten. Dat is een luxeprobleem. De meeste reizen zijn
met wat gepuzzel ingedeeld maar er zijn nog wel wat plekken waar we
medewerkers kunnen gebruiken.
Open plaatsen voor medewerkers:
Texel 1
(01 t/m 08 juni)
1
Egmond
(10 t/m 17 juni)
1
Mallorca
(17 t/m 27 juni)
2
Deurningen (30 juni t/m 07 juli)
1
Tecklenburg (08 t/m 15 juli)
1
Holzheim
(11 t/m 18 aug)
3
De Rijp
(02 t/m 09 sept)
1

medewerker
reisleider
medewerkers + 1 reisleider
reisleider + 1 verpleegkundige
medewerker + 1 verpleegkundige
medewerkers
reisleider

Hebben we je nu nog niet in kunnen delen op een reis, kun je een extra reis
doen of weet je iemand die mee zou kunnen? Meldt dat dan aan de commissie
Medewerkers en kom naar de kaderdag op 11 maart. Wij hebben er alle
vertrouwen in dat deze open plekken snel opgevuld zijn.

Commissie Deelnemers:
In 2016 zijn er 134 deelnemers op vakantie geweest met de SRG. Van hen
hebben 8 mensen aan twee reizen deelgenomen. Alle deelnemers ontvangen na
een reis een evaluatie formulier. Hiervan zijn er 68 door hen ingevuld. Wij stellen
dat erg op prijs want hiermee kunnen wij onze reizen evalueren en op hetzelfde
formulier kan een keuze voor een volgende reis ingevuld worden. Het mes snijdt
dus aan twee kanten als je het formulier in vult of in laat vullen. Wij kunnen onze
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kwaliteit bewaken en jullie kunnen aangeven waar verbetering nodig is of een
volgende bestemming doorgeven.
Er zijn voor 2017 weer veel aanmeldingen waardoor er 19 reizen door kunnen
gaan. Wij zijn daar superblij mee... helemaal geweldig!!
Maar ook voor de deelnemers zijn er nog mogelijkheden zich aan te melden. Zie
hieronder de reizen waar nog plaats is.
Open plaatsen voor deelnemers:
Egmond
(10 t/m 17 juni)
De wateren van Friesland (18 t/m 25 aug)
Texel 2
(07 t/m 14 sept)
Barcelona
(09 t/m 16 sept)
Tenerife
(15 t/m 25 sept)
Paphos
(22 sept t/m 02 okt)
Kos
(26 sept t/m 05 okt)
Malta
(03 t/m 10 okt)

1
2
1
2
1
3
1 (jonger dan 50jaar)
2

Heb jij je nog niet opgegeven voor een reis en wil je toch mee? Geef je dan
alsnog op, zoals je ziet zijn er nog mogelijkheden genoeg voor binnen- of
buitenland.

Holzheim

Barcelona

Malta

Egmond

Tenerife

Paphos

Wateren van Friesland

Evaluatiedag 2016:
Zaterdag 12 november 2016 is er weer een evaluatiedag geweest voor de
verschillende commissies, reisleiders, verpleegkundigen en het bestuur. Onze
voorzitter geeft aan trots te zijn dat de SRG de enige organisatie is die geheel uit
vrijwilligers bestaat. Wij mogen hier met ons allen zeker erg trots op zijn.
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Reisverslagen 2016:
Het is fijn dat we weer een paar reisverslagen hebben ontvangen die we op deze
manier met jullie kunnen delen.

Texel 2
Dinsdag
Deze dag is er alleen een middagprogramma, dus we kunnen rustig opstarten. Alleen
Marion heeft aangegeven dat ze graag in zee wil zwemmen. Helaas
blijkt haar badpak niet te zijn ingepakt. Maar ach, bij de SRG is
niets onmogelijk tot het tegendeel bewezen is. Dus Marion met
Paul, Joke en onze hoffotograaf Antoinette in
de bus en met kleren en al de zee in. Wat een
pret! Frans komt met Willem op de duofiets
naar het strand en is precies op tijd om
Marion druipend en wel weer in de
strandrolstoel te zetten.
's Middags gaan Willem, Saadet, Marion en Kees naar de
bierbrouwerij. Saadet vindt vooral de cappuccino van de
bierbrouwerij erg lekker! Michel, Henriëtte,
Theo en Christien maken een wandeling door bos en duin en belanden bij Paal 17, waar ze
in de hete zon lekker borrelen.
En dan nog als sluitstuk een heerlijke BBQ.

Putten
Donderdag:
Vandaag is het prachtig weer, op het programma staat een excursie naar het
Dolfinarium in Harderwijk, iedereen kijkt daar naar uit. We hebben deze week al veel
meer leuke dingen gedaan zoals een dagje Amersfoort, de Apenheul en nog veel meer,
maar het Dolfinarium is ook geweldig en zeker met dit weer! Petra, Leontien, Bert, Jan,
Maurits, John, Francis, Daphne en de medewerkers hebben er zin in!
We wonen natuurlijk de verschillende shows bij en komen
wel heel erg vooraan te zitten bij de show met de
dolfijnen…., gelukkig krijgen de mensen die vooraan zitten
een plastic zeil over zich heen zodat ze niet al te nat
worden, maar eigenlijk zijn die spetters ook wel weer heel
leuk….
En dan die grote zeerobben… sjonge jonge wat zijn die log! En ze kunnen nog zitten ook.
Na weer een geslaagde dag en ’s avonds eenmaal thuis gekomen hebben we weer heerlijk
gegeten en morgen gaan we gezellig barbecueën.
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Lagos
Vrijdag 16 september
’s morgens bij het zwembad gebleven, lekker relaxt, Sylvia,
Marja en Monique zijn in het zwembad geweest, er was
allemaal drijfmateriaal aanwezig, dus hier hebben we dan ook
goed gebruik van gemaakt.
In de namiddag zijn we met 2 auto’s naar Lagos gegaan, voor
de boottocht. Voor de lunch hadden we broodjes
meegenomen, deze werden opgegeten toen we stonden te
wachten bij de boot.
Hazel was ook mee en er was een super mooie snelle boot gereserveerd, wat een luxe
was dat, de boot hadden we helemaal voor ons zelf.
Het varen ging langs de prachtige kust van de Algarve, veel
grotten, rotsachtig en kleine strandjes, heel erg mooi.
De grotten hebben allemaal een naam gekregen van de
plaatselijke bewoners, o.a. is er de Titanic, de Olifant, de
Liefdesgrot enz.
Toen we bij Praia da Luz waren ging de kapitein draaien en
gingen we met een snelheid van 35 kilometer terug naar Lagos.
“Wist je dat Monique heel hard kan gillen van blijdschap,
des te sneller de boot ging des te harder begon Monique
te schreeuwen van plezier”.
Na de boottocht nog gezellig met z’n allen op een
terrasje bij de haven iets gedronken, daarna ook de
groepsfoto gemaakt, met de zeilboten op de
achtergrond, super mooi geworden.
Bij thuiskomst werden er pannenkoeken gebakken, o.a. met spek, ham, kaas en een
naturel voor stroop of suiker.
Wat gezellig is dat toch zo met elkaar, net 1 grote familie, en allemaal smullen en
genieten. Als toetje ijs met slagroom en fruit.

Wij wensen alle mensen die dit jaar met ons op reis gaan
een geweldige vakantie!!
SRG Agenda
Bestuursvergadering:
Kaderdag:
Evaluatiedag:

6 mrt. ‘17
11 mrt. ꞌ17
11 nov. ‘17

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