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Interview met Bea Verschoor in IJmuiden Courant
In het kader van de nationale vrijwilligersdag heeft de IJmuider Courant ons
bestuurslid Bea Verschoor geïnterviewd. We zijn trots op iemand die al zo lang
op pad gaat voor de SRG. Op 12 december j.l. stond dit artikel in de krant.

Gerda Vermeer voorzitster Commissie Medewerkers
Na enkele intensieve jaren als voorzitter heeft Jos van de
Ven te kennen gegeven dat stokje over te willen dragen.
Gerda Vermeer heeft het overgenomen per 1 januari. Gerda
was al lid van de Commissie Medewerkers en Jos blijft
functioneren als gewoon lid. De Commissie Medewerkers
organiseert op 8 maart de kaderdag in Bunschoten. Alle
medewerkers hebben als het goed is een uitnodiging
ontvangen, maar als dat onverhoopt niet zo is, neem dan
even contact op met de Commissie medewerkers. U bent van
harte welkom!
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Vakantiegids 2014 weer erg fraai
De vakantiegids 2014 die begin december in de bus viel zag er weer fraai uit. De
Commissie Reizen heeft zijn best gedaan er weer iets moois van te maken en
Marc van Buurt heeft er weer een mooie gids van gemaakt. Inmiddels is de
indeling gemaakt en er zijn nog wat plaatsen beschikbaar. Op de website staat
een actueel overzicht: www.srg.nl/reizen/beschikbare-plaatsen. Er wordt
ook nog naar medewerkers gezocht op enkele reizen.
Marc van Buurt gaat dit jaar zijn werk overdragen aan Rudy Barten uit
Beusichem. Hij heeft een eigen ontwerp studio en het bestuur is zeer verheugd
dat hij dit werk wil overnemen van Marc.

Kwaliteitscertificaat NBAV uitgereikt
Op donderdag 28 november werd
het kwaliteitscertificaat van de
brancheorganisatie NBAV voor
aangepaste vakanties uitgereikt
aan SRG voorzitter Frank Verveld
door vice voorzitter Richard Ruiter
tijdens de NBAV ledenvergadering
in het Bio Vakantieoord in Arnhem.
Het hele team van de SRG heeft
hard gewerkt om aan de strenge
kwaliteitseisen van de NBAV te
voldoen. De keurmeester gaf ons
een speciaal compliment, omdat we de hele organisatie draaien met
vrijwilligers. Afgelopen zomer zijn de laatste puntjes op de i gezet om aan
de eisen te voldoen. De keuring zelf was al grotendeels in 2012 afgerond.
Het bestuur is in het bijzonder de voormalige secretaris Wim Bomhof
dankbaar. Hij was de motor achter dit project en hielp ook weer bij de
laatste loodjes. Over enkele jaren zal de keuring opnieuw worden
uitgevoerd.
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Afscheid Jos Holdorp en Marc van Buurt

Op 24 januari nam de Commissie Reizen en de Commissie PR & Communicatie
afscheid van Jos Holdorp en Marc van Buurt. Dit gaf Bea Verschoor inspiratie tot
het schrijven van twee mooie gedichten. Jos schreef zelf ook een afscheidsbrief
aan de SRG.
LIEVE JOS,
Je schreef je in bij de SRG
en ging in 1989 voor de eerste keer mee.
Naar Wemeldinge ging de reis
en het was meteen prijs!
Hier waren de zusjes Beezhold ook van de partij
Hanne Lore en speciaal Wally maakte jij heel blij.
Je hebt heel lang contact gehad met beiden
De SRG staat in het boek dat Hannelore schreef na Wally’s overlijden.
Ik zie je nog zitten ’s morgens vroeg benee bij de trap
Je was al driftig aan het schrijven in je map.
Hier verloor je je hart aan de SRG
en je ging voortaan ieder jaar mee.
Na wat jaren als medewerker mee te zijn gegaan
werd reisleider je nieuwe baan.
Je hebt vele reizen geleid
en ook Leo en Sjaak ingewijd.
Maar alleen een binnenlandse reis
niet naar het buitenland, voor geen prijs!
Hoewel…we hebben samen “buitenland” Maastricht gedaan
en dat is toch goed gegaan?????
Je ging nog een stapje verder, SRG koos voor jou het ruime sop
heel veel buitenland, je kon je lol niet op.
In Sint Petersburg naar het Zwanenmeer
maar dit was de top, een Cruise niet meer.
Dit was voor jou te passief
je bent gewend aan meer initiatief.
Toen ging je in hetzelfde jaar als invalreisleider naar Praag
want daar zaten ze mee in hun maag.
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Dus een busreis heb je ook gedaan
Maar over deze reis was je niet voldaan.
Samen nog naar Schoorl gegaan
waar natuurlijk excursie Haarlem werd gedaan.
Maar behalve reizen deed je ook nog ander werk voor de SRG
je gaf iedere reisleider een reiswijzer mee.
Jij was voor de middenpagina ingehuurd
en het algemene gedeelte was voor Marc van Buurt.
Jullie waren samen een goed span
en maakten er een mooie reiswijzer van.
Jos voor dit alles heel hartelijk dank
ga nu maar uitrusten op de bank!
Nu kun je je memoires gaan schrijven
zodat al die herinneringen blijven.
geschreven door een medereislijder en vriendin Bea

LIEVE MARC,
Jij werd er in 1987 ingeluisd bij de SRG
en je ging met je zus naar Tietjerk mee.
Daarna heb je nog een paar reisjes gedaan
en ook als reisleider naar Parijs en de Loire gegaan.
Vervolgens heb je je op de reiswijzer gestort
maar dat duurde niet zo kort.
Je hebt dat vele jaren, eerst alleen, gedaan
en later werd Jos Holdorp jouw compaan.
Je maakte de reiswijzer in Alphen aan de Rijn
bij van Buurt Boek daar moest je zijn.
Hier zagen vele reiswijzers het licht
en daarna deden Jos en tot slot Gerrie de Jong hun plicht.
Je was een stille werker op de achtergrond
er was geen commissie die je bond.
Maar toen ging je 5 jaar geleden met pensioen
en vond je dat er wel wat aan de reisgids was te doen.
Zo kwam je in de commissie pr en communicatie terecht
En dat beviel een zekere Jan erg slecht.
Maar je zus ging op de barricades staan
en jij kon toen gerust je gang gaan.
Eerst waren de kleuren blauw-wit en later blauw-geel
maar jij verraste ons met een heel kleurrijk geheel.
De reizen gingen van 3 op een bladzij naar twee
en alras werd het een reis per pagina, een schitterend idee.
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En het kon niet uitblijven ook de reiswijzer ging eraan
je was niet te stuiten die kreeg ook een nieuw jasje aan.
En voor elk soort reis ging een boekje apart
binnenland, buitenland, vliegreis en busreis van start.
Marc het is geweldig wat je in die laatste 5 jaar nog allemaal hebt gedaan
de commissie reizen heeft je heel graag terzijde gestaan.
Je kunt nu gerust stoppen met een heel voldaan gevoel
je hebt prachtig werk voor de SRG gedaan, een heleboel!!!!!
Ga jij nu ook maar uitrusten op de bank
en voor dit alles heel veel dank.
geschreven door je zus, degene die jou er in heeft geluisd.
Bea Verschoor

Tot ziens SRG
In 1989 werd mij gevraagd eens mee te gaan met een SRG reis. Het werd Wemeldinge.
En zoals het vaak gaat: “als je eerste reis goed gaat”, kom je er niet meer van af. Bea en
haar man Cees waren de reisleiders. Ook waren Wally, Hannelore en twee dames uit
Nieuw Unicum aanwezig. In de jaren erna kwam ik Wally nog wel eens tegen, maar
Anneke Rus spant de kroon als een soort maatje kom ik ook nu nog bij haar op bezoek.
Wat ik van mijn reisleiders altijd meekreeg: Jos, kijk uit met het maken van afspraken.
Je zult het ook moeten nakomen anders is de teleurstelling erg groot. Maar de gasten
kunnen gerust zijn, door de jaren heen ben ik vele malen nog een keer op bezoek
geweest, met mijn grootste topper: Agnes uit Nunspeet. Jaren achter elkaar schreef zij in
voor een vakantie in Spanbroek. Net als Agnes deed ik dat ook, al was niet iedereen het
er mee eens dat dat gebeurde. Je moest verschillende reizen opgeven, waardoor de SRG
je breder kon inzetten. Ondertussen wist ik mijn broer Leo ook te interesseren voor de
SRG. De reis naar Biddinghuizen staat mij nog het meest bij. Samen met de “bolle van
Zwolle” werd het een complete feestweek. Het voordeel was wel dat Leo ook werd
getroffen door het SRG virus.
Tot mijn pensionering in 2001, ging ik jaarlijks mee met de SRG en altijd in het
binnenland, daarna werd het vaak 2 reizen per jaar. Het “nadeel” van deze actie was dat
je ook naar het buitenland “moest”. En zo kwam het dat ik in 2010 met de cruise mee
mocht. Een hele grote ervaring, maar niet voor mij weggelegd. Een nog groter drama
werd de reis naar Praag. In twee dagen tijd moest beslist worden of ik de kar ging
trekken ( de reisleidster was geblesseerd). Van de 9 dagen zat je 4 dagen in de bus en in
5 dagen was het de bedoeling dat je Praag leerde kennen. Dat is niet gelukt met een
voorbereiding van 2 dagen.
In 2001 werd ik door Jan Schouten meegevraagd naar Marc van Buurt. Hij was degene
die de reiswijzers maakte en had het eigenlijk te druk ( dat de aanlevering de tijdsdruk
veroorzaakte, kwam ik later achter). Door het maken van de reiswijzer kwam ik in
contact met de commissie reizen. Hier heb ik jaren deel van uitgemaakt (alleen voor
binnenland) totdat mijn zwager Sjaak het over ging nemen.
En zo kwam er een einde aan bijna 25 jaar SRG werk waar ik met veel plezier aan zal
terug denken. In gezelschap van Marc, Bea, Gerrie, Leo, Sjaak, Tom, Cees en mijn vrouw
Joke hebben wij dat gevierd tijdens een heerlijk etentje. Waarbij vele herinneringen weer
boven kwamen.
Jos Holdorp
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SRG Nieuwsbrief is een uitgave van
SRG Commissie PR & Communicatie
Redactie en vormgeving Frank Verveld a.i.
Foto’s van de SRG website,
diverse medewerkers en commissies
Contact: nieuwsbrief@srg.nl
Je kunt je aan of afmelden voor de nieuwsbrief op de website van de SRG:
http://www.srg.nl/contact/nieuwsbrief

Volg de SRG ook op Facebook http://www.facebook.com/SRGreizen en op
Twitter http://twitter.com/srgtweetjes
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