Nieuwsbrief van januari 2010
Nog een heel gelukkig 2010 !!

13 t/m 17 januari
DE VAKANTIE BEURS IN UTRECHT

Beste Gasten,

Alle feestdrukte is achter de rug. Hopelijk waren het
voor jullie mooie dagen. Wij hebben het zelf erg leuk gehad met familie, vrienden en als kadootje een lekkere
week in Antwerpen. Daarover straks meer. Wij hebben een mooie tip als je een aantal dagen naar deze, in
veel opzichten, lekkere stad wilt en je zoekt een mooi appartement voor een redelijke prijs.
Een nieuw jaar betekent voor velen ook langzaamaan
denken aan vakantieplannen. De komende weken zul je
in kranten en tijdschriften veel lezen over alle mogelijke
vakantiebestemmingen. Dat heeft te maken met de
jaarlijkse vakantiebeurs in Utrecht. Altijd leuk om daar
rond te lopen en ideeën op te doen. Een paar tips:
Griekenland wordt vertegenwoordigd door het Grieks
Verkeersbureau, maar er staan ook allerlei touroperators. Griekenland Magazine staat er ook en wel in stand
Hal 8, E 082 in het Griekenland Paviljoen. Ik verwacht
ook dat de mooie internetsite Griekse gids ergens zal
staan. En wij? Helaas is een stand op deze grote beurs
te prijzig. Maar we doen wel iets speciaals voor vaste
gasten:

Boek je tussen 13 en 17 januari
Wanneer komt TRANSAVIA
met haar prijzen?
Dus
tijdens de vakantiebeurs
Zoals je waarschijnlijk weet,
kun je je vluchten rechtstreeks
Dan krijg je alsnog
boeken op www.transavia.com
Dit zijn lijndiensten en de tijden van vertrek zijn al bekend,
wat zeker een voordeel is. Transavia komt in de loop van
januari met haar nieuwe prijzen. Als je heel snel bent, kun
je daar heel redelijk geprijsde vluchten vinden. Maar je moet er snel bij zijn. Zodra Transavia met de
boekingen 2010 begint, zullen wij al onze gasten mailen. Maar onze tip is ook: Hou deze website goed in de
gaten: Nogmaals www.transavia.com

10% vroegboekkorting

KORTING €

30,30,-

BIJ VERTREK VANAF VLIEGVELD WEEZE (aanbod van Sudtours)

Naast vertrek vanaf de regionale luchthavens kunt u met Sudtours dit jaar ook
vertrekken vanaf Airport Weeze (Niederrhein) in Duitsland. Tegen een zeer scherpe
prijs bieden wij vanaf deze luchthaven vluchten aan met XL Airways. Bij vertrek vanaf
Airport Weeze geniet u van vele voordelen:
• Goedkoop parkeren op het vliegveld
• Parkeerplaatsen op loopafstand van de terminal
• Gemakkelijk en snel inchecken
• Goed te bereiken door de ligging aan de snelweg A57 bij Kleve
• Rechtstreekse trein-/busverbindingen vanuit verschillende grote steden
• Het vliegveld is gelegen op slechts 50 kilometer vanaf Nijmegen
• Gekwalificeerd Duits en Nederlands personeel op de luchthaven

Je kunt je vluchten van Sudtours boeken bij onze contact reisbureaus Travelslide en Ad Bos

ANVR waarschuwt voor malafide sites
Reisbranchevereniging ANVR waarschuwt consumenten voor malafide websites.
De sites fungeren als een soort tussenpersoon en innen geld van mensen om de
reis vervolgens bij een andere organisatie te boeken.
Ook waarschuwt de organisatie voor sites die doorverwijzen naar reisorganisaties die niet zijn aangesloten bij
de Stichting Garantiefonds Reisgelden of de ANVR, terwijl ze beweren dat dat wel zo is. Als zo'n reisorganisatie
failliet gaat, is er een grote kans dat mensen die daar hun reis hebben geboekt hun geld nooit meer terugzien.

Specifiek
Voor een aantal websites waarschuwt de ANVR specifiek. Het gaat om vakantiewaardebon.nl, een website die
onterecht vermeldt dat "alle deelnemende reisorganisaties zijn aangesloten bij de ANVR/SGT" en
boekvandaag.nl die ongeveer hetzelfde meldt. Ook voor TerminalA.nl wordt gewaarschuwd, omdat dit bedrijf
miljoenen euro's schuld zou hebben. Op de website van de ANVR en de Stichting Garantiefonds Reisgelden
kunnen mensen zien of een reisorganisatie echt lid is.
En Mertiza dan?
Al onze activiteiten vallen onder Mertiza, een Griekse onderneming. Helaas kunnen wij daarom
geen lid zijn van deze branche organisatie. Wel zijn wij door het nationaal toerisme Bureau
EOT erkend. Maar dat geeft nog geen garantie. Daarom vragen wij pas betaling, als je bij ons
bent aangekomen. En dat heeft nog een voordeel: Je hoeft vooraf alleen je vlucht te betalen,
die je uiteraard inkoopt bij een organisatie die wel is aangesloten bij SGR/ANVR of gelijkwaardige
organisaties in Duitsland of België.
Soms is een lijnvlucht helemaal zo gek nog niet
De Griekse luchtvaartmaatschappijen Olympic Air en Aegean Airlines,
goede kwaliteitsmaatschappijen, bieden soms heel aardig betaalbare
vluchten aan. In de toch behoorlijk geprijsde voor- en
najaarsvakanties kun je vaak voor rond de 360 euro retour vliegen. Overstappen op Athene is een fluitje van
een cent en je koffers worden doorgelabeld, dus geen gesjouw daar. Wij willen je graag helpen met het
zoeken naar zo’n vlucht. Een voorbeeld 1 – 8 mei nu voor 365,- all in. En een vlucht naar Athene is er al voor
225 euro met Lufthansa, waarbij je 1 keer moet overstappen. Kijk maar eens op sites als www.vliegtickets.nl
of www.budgetair.nl

Een tip veel dichterbij
Een stedenvakantie in Antwerpen
Wij hebben onlangs, met heel veel
plezier, gezeten in één van de twee
appartementen Oxidant in Antwerpen.
Vlakbij het centraal station en de
Antwerpse Zoo. Speciaal ingericht, hier
en daar wat Noord Afrikaans en daar
houden we van. De appartementen zijn
meer dan volledig ingericht. Je bent
overal dichtbij. Ook bij trams die je
door de stad kunnen vervoeren. De
Nederlandse eigenaren, de kunstenaars Rolf en Gertru, hebben overigens ook mooie fietsen, maar daar
vonden wij het eventjes te
koud voor.

Kijk maar op
www.oxidantwerpen.be
Wil je informatie, dan kun
je ze ook bellen tel: 0032
3235.31.88 of mailen:
info@oxidantwerpen.be

Villa Mertiza biedt aan in 2010 een unieke
CHAOS WEEK IN MEI o.l.v. Victor Benkhuijsen
Verlenging is mogelijk tot 4 juni.
Zoals wij al eerder meldden in onze vorige nieuwsbrief,
organiseren wij in samenwerking met kunstenaar en docent
Victor Benkhuijsen een heel bijzondere week in Mirtos.

Vanuit een chaos leer je op een andere manier te kijken naar
de omgeving, zodanig dat je er nog veel meer van kunt
genieten. Deze week gaat niet zozeer over het leren van
technieken. Het is vooral leren kijken. Welke indrukken doe
je op, als je de omgeving in je opneemt.
Het leuke van Victor is, dat hij niet geïnteresseerd is in meesterwerken. Het gaat om het beleven
van plezier in het tekenen en aquarelleren en het onder de indruk zijn van de omgeving die je
vangt in je schets- / aquarelboek.
Per dag schilder of teken je in onze Palio Skolio in Gdogia onder leiding van Victor 4 uur. Van ongeveer 10.00
– 14.00 uur. Daarna ben je vrij om zelf verder te gaan of te genieten van Mirtos en haar omgeving.
Het programma
Vrijdag 21 mei vlieg je naar Kreta, waar je door ons wordt opgehaald.
Is het een vroege vlucht, dan vindt de eerste ontmoeting met Victor plaats, waarin hij uitleg geeft over het
programma van de week.
Kom je laat aan op die vrijdag, dan vindt de kennismaking ’s avonds wel even plaats, maar krijg je na het
ontbijt uitleg over het programma en een eerste kennismaking met de chaos.
Zaterdag 22 mei, de eerste dag van de chaosweek, die plaatsvindt in Gdogia in onze Palio Skolio.
Zondag 23 t/m donderdag 27 mei alle dagen vier uur lang schilderen en aquarelleren.
Vrijdag de 28ste mei vertrek je weer naar Nederland. (of je blijft nog een week langer)
Als je van boetseren houdt
Victor zorgt ook voor klei, waarmee je kunt leren boetseren. Het enige probleem is wel, dat het gemaakte
werk heel moeilijk te vervoeren is. Daarover zijn wij nog aan het kijken of daar een oplossing voor kan worden
gevonden.
In het arrangement is het volgende inclusief:
Transfer van en naar de luchthaven
Onderkomen in een van de studio’s of appartementen van Villa Mertiza
Uitgebreid ontbijt
Koffie, thee, drankje en Lunch in Palio Skolio
Cursusleiding van Victor
Een kleine expositie in Aladin op donderdagavond met
een drankje
Exclusief vlucht en diners en exclusief werkmateriaal =
Schetsboek, minimaal 15x 21 cm, wat houtskool
aquarelverf in verschillende kleuren, een tekenpotlood
penseeltjes en kleurpotloden, een puntenslijper en een
gommetje. ( ongeveer € 35,- en zelf mee te nemen)
De prijs is gebaseerd op 2 personen per studio of
appartement. Eénpersoonskamers hebben een toeslag
van € 120,-

€ 599,
599,-

Verlenging is mogelijk:
Wil je nog een week langer blijven, dan kan dat. Een extra week komt op € 140,- per week per persoon.
Wil je in die tweede week niet alleen luieren, maar ook nog een keer les hebben van Victor, dan kan dat tegen
meerprijs. Dit alleen als er voldoende belangstelling voor is.

PALIO SKOLIO IN GDOGIA

Vluchten
Op dit moment zijn er vluchten van € 321,- totaal inclusief voor zowel
8 als 15 dagen.
(Prijzen altijd onder voorbehoud)
Opgave
Graag in januari, want dan kunnen wij trachten zoveel mogelijk
deelnemers op dezelfde vlucht te boeken.
Informatie over de inhoud van de weken:
Victor Benckhuijsen : Tel 0162 320273
Overige informatie
Villa Mertiza: Telefoon 06-52405845 of via de mail info@mertiza.com
Over Victor
Wil je iets meer weten over het werk en de werkwijze van Victor
Benkhuijsen? Kijk dan op www.victorbenckhuijsen.nl
Victor Benkhuijsen, geschilderd door Adri Frigge

Leuk werk gaat voor het meisje of het jongetje
Wij hebben in Antwerpen en op de terugreis naar Almere
ook weer eens flink ingekocht voor onze winkel Aladin.
Nieuw zijn de leren en stoffen tassen, bepaalde exotische
sieraden en nieuwe kleuren Marokkaans aardewerk. We
gaan nog verder zoeken naar leuke nieuwe artikelen. Zo
hopen wij in 2010 heel mooie stone washed t-shirts te gaan verkopen. Soms kunnen we gewoon niet wachten
tot we weer terug kunnen naar Mirtos. Want Aladin is ook echt een heel leuke hobby. Toch?
Een andere hobby op 30 januari a.s.
Oude liefde roest niet. Ooit heb ik veel presentatiewerk gedaan en ook op
podia gestaan. Voor één keer ga ik dat nog een keertje doen. Een paar
liedjes en verder amateur artiesten aankondigen. Wij denken aan een
Griekse aanpak van de avond, maar daarover zijn wij nog in gesprek. Het
gaat allemaal gebeuren op zaterdagavond 30 januari in de kleine zaal van
Schouwburg Almere. Vind je het leuk om er bij te zijn? Kijk dan op
info@openpodiumalmere.nl of bel 036- 5321410. Aanvang 20.00 uur.
AGENDA 2010 - KRETA
Prachtige bureau-agenda, een week per pagina, in zijn geheel
gewijd aan Kreta. Veel achtergrond informatie over muziek,
tradities, keuken en bekende Kretenzers die met veel liefde over
hun eiland vertellen.
Achterin het boek tevens een overzicht van de belangrijkste
historische gebeurtenissen van Kreta. Gelardeerd met prachtige
foto's en sfeerbeelden uit het archief van zowel het historisch als
natuur-historisch museum van Kreta.
Een absoluut collectors-item, niet alleen voor Kreta liefhebbers.
22,50 Euro Verkrijgbaar op www.degrieksewereld.nl of Telefoon
076 5430461

27 februari Oosterpoort in Groningen
Acteur, theatermaker en muzikant Tim Meeuws
“Als een vreemde” is een heel mooie CD, die deze alleskunner
in 2008 heeft uitgebracht. Maar hij toert er ook mee door het
land. Op 9 januari was hij te horen in Abcoude en op 27
februari kun je van hem en zijn mede muzikanten genieten in
de Oosterpoort in Groningen in het gelijknamige programma.

De CD
13 Griekse stukken door hem in het Nederlands vertaald of van
eigen tekst voorzien. 4 Stukken zijn afkomstig van Charis
Alexíou. Het ensemble bestaat uit Bert Heikema: gitaar; Harry
Dijkstra: bandoneon; Akos Laki: sopraansax en klarinet; Bert
van Erk: contrabas; Behsat Üvez: tzouras en percussie;
Alexandra Vierkant: cello. De CD kost 17,50 en is te bestellen
via info@timmeeuws.nl.

April aanbieding overnachten
overnachten in Mertiza/Aleikos
Bij vertrek 9, 11 of 12 april

Bij vertrek 16 april

1 week € 110,- per persoon
2 weken € 190,- per persoon
3 weken € 250,- per persoon
1 week € 110,- per persoon
2 weken € 190,- per persoon

Ben effe naar Mirtos

Rotterdamse Airport Beurs, een leuke dag met veel contacten.

12 december 2009. Buiten is het 4 graden, binnen staan verschillende aanbieders van
vakanties in de ontvangsthal van Airport Rotterdam. Het is een koude, maar droge dag met
zon, zodoende besluiten veel mensen om even te neuzen in folders, te genieten van
ondermeer Griekse muziek en iets weg te happen van lokale hapjes. Zoals onze tzatziki, feta
en olijven. Voor de tweede maal nemen wij deel aan deze kleine, maar gezellige
vakantiebeurs. Met Reisbureau Travelslide om de hoek, konden wij verschillende gasten
goed voorlichten over vluchten en met een voorraad beeldmateriaal, waaronder een film van
de familie Ruck, waarvoor onze dank!, waren wij in staat de bezoekers een indruk te geven
van het mooie dorp Mirtos en onze accommodaties. Travelslide, dank voor jullie gastvrijheid.
En, inmiddels hebben verschillende mensen geboekt. Kortom, een leuke en ook zinvolle dag,
toen het buiten 4 graden was en wij lekker binnen stonden.
Na sneeuw komt veel zonneschijn.
Inmiddels is Nederland in hoge winterse
sferen. Een sfeerplaatje hoort er bij. Het
leuke is, dat als je de sneeuw even
weghaalt, je in andere sferen komt. Simpel!

Grieken verhogen
belasting tabak en alcohol
(Bron: De Griekse Gids)
De Griekse regering heeft vrijdag
aangekondigd de belasting op tabak en alcohol te verhogen. Griekenland moet een miljard
euro aan extra inkomsten zien te verkrijgen om het enorme begrotingstekort terug te
dringen. Voor alcohol gaat de belastingverhoging direct in, voor tabak gebeurt dat 12
januari. De belasting op tabak gaat fors omhoog, van 57,5 procent naar zeventig procent, de
belasting op alcohol stijgt van 11,4 euro per liter alcohol tot 13,7 procent per liter, waardoor
bijvoorbeeld de prijs van wijn sterker zal stijgen dan die van bier. De regering zegde wel toe
de btw, die momenteel negentien procent bedraagt, niet te zullen verhogen.

EEN GRIEKSE KINDERWENS
In ons hotel is in principe iedereen van
harte welkom. In het contract dat ik heb moeten tekenen staat ondermeer dat ik iedereen,
uit welk land of uit welke cultuur dan ook, gastvrij moet ontvangen. Dat doen we ook met
verve. Als ik zo in mijn boeken kijk, zie ik dat het aantal landen waaruit onze gasten
afkomstig zijn, groot is. Wat wij wel doen, is aan potentiële gasten vertellen dat wij hier erg
gesteld zijn op rust. Het is de kracht van onze herberg, dat wij rustzoekers herbergen. “Maar
jullie ontvangen ook kinderen”…. Eh… zeker.
Een kinderwens heb ik bepaald nooit gehad. Dus dan is het een voordeel, als je als man niet
samenwoont met een vrouw, maar met iemand van je eigen soort. Hooguit was ik wel eens
benieuwd hoe een nakomeling van mij er uit zou zien en of dit kind de zelfde “prachtige
eigenschappen” zou hebben als ik. Toen Siemon een aantal jaren geleden voorstelde om in
het weekend wat aan kinderopvang te doen, ontdekte hij binnen een seconde dat hij daar de
rest van zijn leven alleen voor zou staan. Wij hadden beide drukke banen en hadden het
weekend nodig om aan onszelf en aan elkaar toe te komen. Wij hebben inmiddels samen
een soort pleegzoon. Ooit een student van Siemon, maar die kwam pas in ons leven toen hij
een leeftijd had bereikt dat je er zinnig mee kon praten. Ver boven de twintig. Een schat van
een jongen, waar wij beiden erg van houden.
Ik een kinderhater? Totaal niet. Ik vind het leuk als ook kinderen onze gast zijn. Ik dol er
wat mee en maak grapjes, die de meeste wereldburgertjes wel leuk vinden. Treed ik meer
op, in theatrale zin, en doe ik mijn aardige kunstjes,
Siemon, ooit werkzaam in het basisonderwijs, heeft een veel
natuurlijker manier van omgang met het grut. Hij bedacht
dat wat speelgoed voor op het strand leuk zou zijn. Hij
kocht Backgammon voor ze en nam allerlei speeldozen mee
uit Nederland. Kijk, daar zou ik nou nooit zijn opgekomen.
Vijf Friese, jawel, blonde meisjes die een klein katje hadden
geadopteerd, wilden graag een heel foster parentplan
opzetten voor het scharminkeltje. Siemon zat, als het ware,
mede in het comité. Ik denk stiekem, ach dat katje gaat
straks de straat op en raapt zijn kostje wel bij elkaar.
Nu hebben wij in de schoolvakanties kinderen uit Noord en West Europa. Opgevoed en
begeleid volgens de daar geldende normen. Die kennen
wij uit ons “vorig leven” in Nederland maar al te goed. Je
hebt er nauwelijks of geen omkijken naar. Tenminste, als
je niet zelf de ouder bent.
Griekse kinderen zijn anders. Ze worden opgevoed en
begeleid volgens de hier geldende normen. En daar moet
je dus aan wennen. Soms een beetje veel.
Een nieuw Grieks burgertje wordt, als bijna ieder kind ter
wereld, met enthousiasme in het gezin verwelkomd. Hier
wordt het bijna doodgeknuffeld. Niet alleen door de
ouders en eventuele broertjes en zusjes, ook door de rest
van de familie, de buren en iedere willekeurige passant.
Er zijn zelfs delen van het land, waar moeder en
pasgeboren kind op straat door voorbijgangers worden
aangehouden. De bewonderaars spreken dan allerlei
Griekse brabbelwoordjes en tenslotte wordt er in de
kinderwagen gespuwd. Om het kwade bij het kind weg te
houden. Als dat geen liefde is.
Heel kleine kindertjes worden groter. Ze gaan lopen en zoeken de grenzen van het
toelaatbare op. Niet doen. Mag niet. Afblijven. Weg daar. Kom hier. De riedels zijn
internationaal bekend. Ook is bekend dat kinderen zich daar weinig van wensen aan te
trekken.

Ze zijn immers aan hun ontdekkingsreis begonnen. Veel Griekse ouders verbieden veel, maar
laten nog veel meer toe. Want als er sprake is van: Niet doen, mag niet, afblijven, weg daar
en kom hier, dan is kleine Adonis oost Indisch doof. Het gaat dan vooral wel doen, wel
mogen, wel aanraken, wel daar blijven en vooral niet komen. Inmiddels hebben de ouders al
lang iets anders te doen en dus kan het wurmpje zijn gang gaan. Consequent opvoeden is
hier toch wat minder in zwang, als ik het zo mag uitdrukken. Voorzichtig mag stellen. Griekse
kinderen zijn prinsjes en prinsesjes. Ze mogen veel. En als ze iets niet mogen? En dat wordt
hen duidelijk gezegd? Dan breekt er niet zelden een hels protest los. Uitgerust met een, door
de genen doorgegeven, stemgeluid is de stampei in verre omtrek te horen. En om de kleine
hel wat te verzachten krijgt het duiveltje…………………. zijn zin.
Griekse vaders en
moeders kunnen
vaak heftig met
elkaar van mening
verschillen. Met
grootse gebaren en
een behoorlijk
opgezette keel
wordt elkaar
duidelijk gemaakt
dat de ander het bij
het verkeerde eind
heeft. Kijk, zo’n
kindje ziet dat, pikt
dat voorbeeldgedrag feilloos op en doet het na. Het oefent er driftig op los met vader en moeder, maar al
gauw ook met broertjes en zusjes en leeftijdsgenootjes. Alleen beschikt het kindje over een
kinderstemmetje. Het kenmerk van een kinderstemmetje is, dat het veel dieper je
gehooringang binnendringt. En als het jongetje of meisje, net als zijn Griekse ouders ook
nog de beschikking heeft over vele toonhoogtes, dan trilt het door tot ver in je buis van
Eustachius. Ik snap nu waarom er zoveel KNO artsen zin in Griekenland.
Het ietwat driftige karakter van het Griekse kind maakt het samen spelen niet altijd tot een
topattractie en opruimerig van aard is menige turf ook niet echt. Arme ouders, denk ik
weleens: Griekse kinderen hebben zomervakantie van half juni tot half september. Het zijn
tropenmaanden. En één maand daarvan pikken wij daar een Grieks graantje van mee.
Maar als een van onze jonge gasten ons ziet en het kijkt ons met twee prachtige bruine ogen
aan en zegt met de meest betoverende lach: Kalimera. En wij vragen of ze het nog naar de
zin hebben en ze zeggen poeslief: Ja, poli, dus: heel veel, dan smelten wij weer. Ze moeten
het niet te vaak doen. Ik krijg er bijna een kinderwens van. O.K. Een kleinkinderwens.
Nieuws uit Griekenland
Je kunt op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit
Griekenland en dan ook nog in de Nederlandse taal.
Deze site is te zien op www.grieksnieuws.com
Klik je verder door, dan kun je ook nieuws uit Nederland,
en het buitenland lezen. En verder allerlei hobby rubrieken.
ONZE APRIL AANIEDINGEN UIT DE DECEMBER NIEUWSBRIEF
Nog steeds zijn de aanbiedingen voor het meemaken van het Griekse Pasen
voor € 149,- p.p. per week en de weekhuur van een camper + 1 week Mirtos
inclusief auto voor € 499,- actueel. Raadpleeg nog even onze nieuwsbrief
december, die je vindt op onze website.

Kreatopita:
een heerlijke griekse vleespastei.
Voor een middelgrote bakvorm.
Ingrediënten:
500 gram gehakt
5 vellen bladerdeeg voor hartige taart (diepvries van
Koopmans)
Een flinke scheut olijfolie om te bakken
½ kop paneermeel
1 scheut witte wijn
3 fijngesneden uien
3 geklopte eieren
Een scheut room
2 hardgekookte eieren
Zout en peper.
Mint of oregano
150 gram geraspte kaas
Voorbereiding:
Eieren koken, oven voorverwarmen op 200 graden
Bereidingswijze:
Snij de uien fijn. Doe de olijfolie in een hete
koekenpan en fruit hierin de uien.
Voeg het gehakt toe en roer tot het vocht is
opgenomen.
Laat het even doorbakken en blus het af met
de wijn. Doe het zout, de peper, mint of
oregano en een beetje water erbij en laat het
15-20 minuten sudderen. Haal het van het
vuur en laat het afkoelen.
Snij de gekookte eieren in stukjes en voeg ze
bij het gehaktmengsel met het paneermeel en
de geklopte eieren met een scheut room.
Beboter de bakvorm en spreid er het
bladerdeeg in uit.
Spreid het gehaktmengsel erop en daarover
de geraspte kaas.
Bak de vleespastei in ongeveer 50 minuten.
Terwijl het buiten nu bar sneeuwt en de meeste mensen
zich niet op straat vertonen, was het hopelijk een zonnige
en warme nieuwsbrief. Sterkte met de kou en geniet van
het mooie uitzicht!

TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
Hartelijke groet,
Maria, Siemon, Sacha, Paul en Dick

