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Nieuw lid RVAJ 

 
Carla Ruiter-Klaver (1962) uit Grootschermer stelt zich bij deze aan u voor. Wij, 

mijn man en ik, hebben samen een melkveebedrijf. De zorg voor de jongste 
kalveren, de boekhouding en de hand- en spandiensten behoren onder andere 
tot mijn taken.  

Van mijn opleiding als verpleegkundige A heb ik nog steeds profijt, wat ik 
overigens ook van mijn baan als managementassistente nog heb.  

Wij hebben twee volwassen dochters die het huis uit zijn. Mijn hobby’s zijn o.a.  
quilten, schaatsen, bakken en lezen. 
Ik ben bestuurlijk actief geweest voor het afdelingsbestuur van de Vrouwen van 

Nu in Grootschermer en voor de provinciale Commissie Reizen Noord-Holland. 
Bij de provinciale Commissie Reizen heb ik 

gedurende mijn zittingsperiode van 7 jaar  24 
reizen begeleid:  10 fietsvakanties, 7 
wandelvakanties,  4 stedentrips en 3 

rondreizen. Dit heb ik met heel veel plezier 
gedaan en ik vond het dan ook jammer dat 

mijn zittingsperiode er op zat. 
Met de WIR ben ik op reis geweest naar 
Mexico en Guatemala. Deze kennismaking 

met verre reizen voor Vrouwen was bijzonder 
aangenaam. 

 
 

Dat de RVAJ een vacature had, was voor mij een schot in de roos. Ik ben dan 
ook heel blij dat ik het team mag komen versterken. 
Graag ontmoet ik u op een van de prachtige reizen die de RVAJ te bieden heeft.  

 
 

-~-~-~- 
 
 

16-DAAGSE RONDREIS DOOR ARMENIË EN GEORGIË 
24 APRIL T/M 9 MEI 2019 

 
 

Deze 16-daagse reis door Armenië en Georgië is 

exclusief samengesteld voor RVAJ door Sovjet 
Reizen. Beide landen hebben een eeuwenoude 

geschiedenis, interessante steden, kloosters, 
musea en een zeer afwisselende natuur. We 
maken kennis met de gastvrije bevolking. Je leert 

tijdens deze reis door Armenië en Georgië de 
cultuur kennen en je kunt genieten van de 

ongerepte natuur. 
Klooster van Khor Virap & de Ararat 

 

Carla in de VS 
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We wisselen stadswandelingen, onder andere door 

Jerevan en Tbilisi, af met bezoeken aan kerken en 
kloosters. We lunchen een paar keer bij de lokale 
bevolking en ook een keer bij een wijnhuis. We 

doen mee met een kookworkshop en een workshop 
sieraden maken. 

 

Kloostercomplex Sevanavank  

 
 

We brengen ook een bezoek aan het UNESCO 
Werelderfgoed van Tatev. Om hier te komen 

nemen we een rit met de langste kabelbaan ter 
wereld. De constructie van 5,7 km lang 
overspant een spectaculaire kloof en brengt 

ons naar het Tatev klooster uit de tiende eeuw. 
Een klooster “op de rand van de leegte”. 

 
 

Kazbeghi, Georgië  

 

De prijs voor deze reis is € 2.580 op basis van vol pension en verblijf in een 
tweepersoonskamer. 

Er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen binnen om deze reis te laten 
doorgaan. Mocht er nog meer belangstelling voor deze reis zijn, dan kunnen wij 
een tweede groep laten vertrekken op 8 mei 2019. 

Info en opgave bij Mieke Etman, 06-19676522, mieke.rvaj@outlook.com 
(Van 1 t/m 14 november info en opgave bij Annelies van Ginkel, 

annelies.rvaj@outlook.com, 06-44496044.) 
Meer informatie zoals het dagprogramma vind je op onze website 
https://rvajreizen.wixsite.com/reizenmetvrouwenrvaj 

 
 

-~-~-~- 
 
Oktober 2019 

 
Rondreis Botswana met een deel Namibië en Zimbabwe/Zambia. 

Geen safari in het Krugerpark, maar Botswana: een land dat maar beperkt 
toeristen toelaat. Beleef de verschillende landschappen van Afrika: de droge 
zandgronden met grassen en een karakteristieke boom, zoutvlakten, rivieren, 

regenwoud en natuurlijk de Victoria watervallen. Ontmoet de San in de Kalahari 
woestijn. Maak gamedrives in de Okavanga delta en in Chobe en spot de “big 

five” en nog veel meer. Vaar langs drinkende olifanten en nijlpaarden en zie vele 
vogelsoorten. Dineer op de Zambezi rivier en bezoek een Zimbabwaanse 
kunstnijverheidsmarkt. 

In onze volgende nieuwsbrief zullen wij met uitgebreide informatie komen over 
deze reis. Hou hiervoor ook onze website in de gaten. 

Inlichtingen bij angeline.rvaj@gmail.com 

mailto:mieke.rvaj@outlook.com
mailto:annelies.rvaj@outlook.com
https://rvajreizen.wixsite.com/reizenmetvrouwenrvaj
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Vooruitblik 2020 

 
In 2020 gaan we ver en minder ver weg. 
Wij gaan Maleisië ontdekken en later vanuit Patagonië door Chili reizen. Na de 

Vakantiebeurs van januari kunnen we hier iets meer over vertellen. 
 

-~-~-~- 
 
Vacature bij RVAJ 

 
Onze stichting organiseert verre reizen – buiten Europa - voor vrouwen. Het 

stichtingsbestuur heeft een zittingstermijn van 2 x 3 jaar. Per 1 juli 2019 vertrekt 
een van de vier leden, omdat haar termijn erop zit. 
Ben jij enthousiast en gedreven om voor groepen vrouwen verre reizen te helpen 

organiseren en te begeleiden? Kun je goed omgaan met mensen, en minstens zo 
goed met de computer? Spreek je goed Engels? Heb je creatieve ideeën om pr te 

bedrijven voor onze stichting? Stuur dan je cv vóór 8 januari 2019 naar 
secretariaat.rvaj@outlook.com. 

Voor inlichtingen kun je bellen naar Annelies van Ginkel 06-44496044. 
Voor de goede orde: het is vrijwilligerswerk. Je krijgt uitsluitend je onkosten 
vergoed. 

 
-~-~-~- 

 
Privacy ontvangers nieuwsbrieven 
 

Uw naam en mailadres worden bewaard zolang u de nieuwsbrief wilt blijven 
ontvangen. 

 
Uw mailadres en naam worden zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 
weken, verwijderd wanneer u aangeeft dat u de nieuwsbrief niet langer meer 

wenst te ontvangen. 
 

-~-~-~- 
 
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.  
 

 
oktober 2018 
 


