Reizen voor de Vrouw
met Aandacht voor Jou
RVAJ nieuwsflits – september 2021

We kunnen weer een beetje reizen!
In de vorige nieuwsflits spraken wij over de vaccinaties die op volle toeren
draaien en de zonnestralen die wij daardoor zagen verschijnen. En inderdaad
met zaken zoals een vaccinatiebewijs en een negatieve PCR-test kunnen wij weer
de grens over! Nog niet naar de hele wereld, maar wel naar Jordanië.
-~-~-~Jordanië – 8 daagse rondreis – vertrek 29 september 2021
Op vrijdag 27 augustus waren 25 deelnemers aanwezig in congrescentrum De
Schakel in Nijkerk om de voorlichting over de Jordaniëreis bij te wonen. Berty en
Nicole van ANWB Reizen waren hierbij aanwezig. Velen waren blij elkaar weer te
ontmoeten.
Na de ontvangst met koffie werd rond 11.15 uur gestart met een filmpje over
Jordanië waarna het reisprogramma door Nicole werd doorgenomen. De lunch
die hierna volgde, smaakte prima. Om 13.30 uur werd gestart met de uitleg van
de reisdocumenten. Het enthousiasme van vóór de lunch verdween ‘als sneeuw
voor de zon’ door de vele formulieren en de verplichte PCR test die nodig zijn om
naar Jordanië te reizen. Rond 15.00 uur werd de voorlichting afgesloten met de
belofte dat we de deelnemers stap voor stap zullen uitleggen hoe het werkt om
de papieren in orde te krijgen. We kunnen toch terugzien op een geslaagde dag.
-~-~-~Reizen en corona
RVAJ stelt de gezondheid van ons allen op de eerste plaats. Wij reizen niet bij
code rood of oranje en krijgen dan ons geld terug. Bovendien reizen wij niet bij
code geel als blijkt dat ons programma niet voldoende kan worden uitgevoerd;
bijvoorbeeld door sluiting van musea, kerken of nationale parken.
Al onze reizen zijn pakketreizen (dus geen extra kosten bij gedwongen
terugkeer), verzorging o.b.v. HP, inclusief alle excursies, fooien, meerdere
lunches, voorlichting, reünie, reisgids, dvd en verslag.
-~-~FOX-dagje USA – zomer 2021
Op zondag 18 juli had RVAJ in samenwerking met
FOX/ANWB een dagtrip georganiseerd naar Leiden.
De dag stond in het teken van de Pilgrim Fathers.
Om 10.00 uur werden 19 dames ontvangen door
Nicole, onze gastvrouw, in het Museum voor
Volkenkunde met koffie en een lekkernij. Het was voor
velen heel fijn elkaar weer te ontmoeten.
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Hierna werd de groep gesplitst. De ene helft werd door een gids rondgeleid, de
anderen konden het museum zelf ontdekken. Na een uur werd er gewisseld.
De lunch werd ook in het museum genuttigd. Vervolgens stonden om 13.30 uur
stadsgidsen klaar om met ons tot 16.00 uur door het Leiden van de Pilgrim
Fathers te wandelen. Het was prachtig weer en de tocht was zeer interessant.
Het Museum De Lakenhal was de eindplek waar voor ieder een drankje klaar
stond. Rond 17.00 uur vertrokken we huiswaarts vol met opgedane indrukken.
-~-~-~Costa Rica & Nicaragua (grensstreek) – 18 daagse rondreis
Costa Rica heeft wonderschone flora en fauna.
Regen/nevelwoud, vulkanen, watervallen, lagunes,
orchideeën, vlinders, kolibries, leguanen, luiaards, kikkers,
heet-waterbaden; alles is er. Nicaragua heeft Spaanse
cultuur. Bezoek kerken, lokale markten en een klooster in
Granada, Managua en Masaya. Lunch, dans of kook met en
bij lokale vrouwen(-projecten) en hun familie.
Boottochtjes, hangbruggen en dagelijks wandelen.
Vertrek november 2021. Prijsindicatie 4.200 euro. Beide afhankelijk van de dan
beschikbare rechtstreekse vluchten en opties.
Info: angeline@rvaj.nl
Op dit moment kleuren Costa Rica en Nicaragua nog steeds oranje en kunnen wij
de reis dus ook nog niet boeken. Na terugkomst uit Jordanië beslissen wij of deze
reis door kan gaan of niet.
Als de lichten op groen gaan voor deze reis is de voorlichting in de derde week
van oktober, aanmelden kan tot 10 oktober.
-~-~-~Volg de laatste ontwikkelingen via onze nieuwsbrief en nieuwsflitsen, of
check www.rvaj.nl en onze facebook pagina
Is er iemand in je omgeving die belangstelling heeft voor onze reizen, geef dan
haar e-mailadres aan ons door voor onze mailinglijst.
-~-~-~Privacy ontvangers nieuwsbrief en nieuwsflits
Wij bewaren je naam en mailadres zolang je de nieuwsbrief en nieuwsflits wilt
ontvangen. Je mailadres en naam worden zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen vier weken, verwijderd wanneer je een e-mail stuurt naar info@rvaj.nl
dat je de nieuwsbrief en nieuwsflits niet langer wenst te ontvangen.
-~-~-~RVAJ
Mieke Etman, voorzitter
Carla Ruiter, secretaris
Angeline Beukema toe Water, penningmeester
Joke Beerepoot
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