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Digitale nieuwsbrief RVAJ, jaargang 3, nr. 1 

 
De stand van zaken 

 
In januari hebben we de vakantiebeurs bezocht en we hebben ook een 

reisinspiratiedag bij Fox meegemaakt met het oog op de reizen voor 2020. We 
zijn nu zo ver dat we offertes gaan aanvragen voor een combinatiereis Chili-
Patagonië in het vroege voorjaar van 2020. Voor de late najaarsreis zijn we de 

diverse mogelijkheden in Azië nog aan het bestuderen. 
We hebben gesprekken gevoerd met sollicitanten naar aanleiding van een 

vacature bij RVAJ en we kunnen tot ons genoegen mededelen dat we een 
geschikte kandidaat hebben gevonden om onze gelederen te versterken als 
Annelies van Ginkel haar functie neerlegt in januari 2020. 

 
-~-~-~- 

 
16-DAAGSE RONDREIS DOOR ARMENIË EN GEORGIË 

24 APRIL T/M 9 MEI 2019 EN 8 T/M 23 MEI 

 
 

Voor beide reizen hebben we 21 deelnemers en 
daarmee zijn de reizen volgeboekt.  
De voorlichtingsbijeenkomst voor deze reis wordt op 

20 maart gehouden in Nijkerk. De deelnemers krijgen 
hier nog bericht over. 

 
 

Klooster van Khor Virap & de Ararat 
 

 

 

-~-~-~- 
 

13-daagse rondreis door Botswana 
met grensstreek Namibië en Zimbabwe 

vertrek 27 oktober 2019 
 

Botswana, een land dat maar beperkt toeristen 
toelaat. Beleef de verschillende landschappen 
van Afrika!  

We beginnen deze reis in Windhoek in Namibië 
en eindigen bij de Victoria Watervallen in 

Zimbabwe. 
 
Onderweg ontmoeten we de San 

(Bosjesmannen) en bezoeken we een echt 
Afrikaans dorp. 

 
De natuur en het ‘beleven’ daarvan is een belangrijk onderdeel van deze reis. 
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We trekken door de Kalahari woestijn en de Okavangadelta met zijn bijzondere  

graslanden, kanalen, bossen en lagunes. Tijdens de gamedrives kun je vele 
vogelsoorten, kleine diersoorten, maar vast ook leeuwen, buffels en olifanten 

zien. 
De onmetelijke zoutpannen die we in de buurt van Nata bezoeken zijn 
indrukwekkend. 

Ook het beroemde Chobe National park staat op ons programma. 
We maken daar onder meer een bootsafari om de olifanten en nijlpaarden goed 

te kunnen zien. 
Wanneer we de nevel zien en het regenwoud 
binnen rijden weten we, dat we bij de 

Victoria Falls zijn aangekomen. We gaan 
deze wereldberoemde, brede watervallen 

uitgebreid bekijken. 
Hier eindigt deze bijzondere rondreis met 
het Out of Africa gevoel. Voordat we naar 

Nederland vertrekken gaan we lunchen op 
een unieke plek van waar “the face” van de 

Victoria watervallen is te zien. 
 

Nieuwsgierig geworden? 
 
Ga voor meer informatie naar onze website. 

Daar vind je het dagprogramma en de flyer. 
 

Inlichtingen en opgaven bij angeline.rvaj@gmail.com 
 
 

-~-~-~- 
Onze reis naar Java en Bali 

 
Bij FOX Groups & Incentives kan je onder “ervaringen” 
ons artikel vinden over de reis die we gemaakt hebben 

naar Java en Bali. Wel even naar beneden scrollen. 
 

 
 
 

-~-~-~- 
 

Privacy ontvangers nieuwsbrieven 
 
Je naam en mailadres worden bewaard zolang je de nieuwsbrief wilt blijven 

ontvangen. 
Je mailadres en naam worden zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier 

weken, verwijderd wanneer je een e-mail stuurt naar 
secretariaat.rvaj@outlook.com dat je de nieuwsbrief niet langer meer wenst te 
ontvangen. 

 
-~-~-~- 

 
  

https://rvajreizen.wixsite.com/reizenmetvrouwenrvaj/botswana
https://www.fox.nl/groups-en-incentives/ervaringen
mailto:secretariaat.rvaj@outlook.com
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Tips voor downloaden documenten van website 

 
Omdat wij gebruik maken van een gratis website, werkt het downloaden van 

documenten iets anders dan je gewend bent. 
Als je op de website op een “knop” klikt waar een document onder zit – zoals 
bijvoorbeeld dagprogramma of reisvoorwaarden, dan krijg je dat te zien. Alleen 

heeft het document een heel lang getal als “naam” gekregen. Als je dan met de 
cursor in dat document gaat staan, op de rechter muisknop klikt en op “Pagina 

opslaan als” dan kun je het een naam geven die herkenbaar is voor jezelf. 
Gebruik je een iPad, dan kun je het document opslaan bij je iBooks.  
 

-~-~-~- 
 

Onze website en Apple 
 
Er kan een probleem optreden als je onze website wil bekijken met een Apple 

computer, zoals een iPad. Naar nu blijkt ondersteunt Wix – het programma waar 
wij onze website mee gemaakt hebben – alleen de laatste versie van Safari: 11. 

We zijn nog op zoek naar een oplossing voor dit probleem. 
 

-~-~-~- 
 
Onze Facebookpagina is gewijzigd 

 
Wij hebben onze zakelijke pagina op Facebook opgeheven en zijn overgestapt op 

een persoonlijke pagina voor RVAJ. Het voordeel hiervan is dat je “vriend” kunt 
worden en kunt volgen. Een nadeel hiervan is dat wij onze naam niet in 
hoofdletters kunnen weergeven. Dit is nu onze pagina geworden: 

https://bit.ly/2Ea85Mx 
 

-~-~-~- 
 
Geen gesjouw met een zware koffer 

 
Ben je het zat om na een lange reis je koffer mee te 

sjouwen naar huis? Kies dan voor het bagagevervoer 
van postnl. Je kunt jouw koffer ook voor de heenreis 
laten ophalen. Dit is de website waar je meer informatie 

kunt vinden: 
https://www.postnl.nl/campagnes/bagageservice/ 

 
-~-~-~- 

 

Muggenbestendige kleding 
 

Op verre reizen kom je soms in landen waar je beducht moet zijn voor muggen.  
Deet is natuurlijk een probaat middel, maar ook je kleding kan ervoor zorgen dat 
je niet wordt gestoken. Een goed adres hier voor is: http://ikganaardetropen.nl 

 
-~-~-~- 
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https://bit.ly/2Ea85Mx
http://ikganaardetropen.nl/

