Villa Mertiza
Allereerst onze allerbeste wensen voor het
nieuwe jaar. Moge 2011 een gezond,
gelukkig en ondernemend jaar worden
voor jullie allemaal.
De afgelopen weken kregen wij van velen van jullie een
hartelijke Kerst- en Nieuwjaarsgroet. Per post of per mail.
Heel erg bedankt daarvoor.
Wij gaan met jullie dus samen het nieuwe jaar in. Vol energie
en vol mooie plannen. We hopen in deze nieuwsbrief daarover
wat meer te vertellen.
De opzet van de Nieuwsbrief zal niet echt wijzigen dit jaar,
dus de vertrouwde onderwerpen passeren ook dit jaar de
revue.

Vakantiebeurs 2011

In Utrecht vindt de jaarlijkse beurs voor vakantieminnend Nederland plaats van 12 – 16 januari.
De openingstijden zijn:
Woensdag 12 januari:
Donderdag 13 januari:
Vrijdag 14 januari:
Zaterdag 15 januari:
Zondag 16 januari:

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

-

18.00
18.00
21.00
18.00
18.00

uur
uur
uur (avondopening)
uur
uur

Wij zullen er niet staan, hoe
leuk dit plaatje er ook
uitziet. Toch? Het is een
beetje te, te prijzig voor ons.
Wel ondermeer de stands
van De Griekse gids en
Griekenland Magazine.

Heel binnenkort in de lucht: www.mirtos-travel.com

Het Mertiza jaaroverzicht 2010

oogtepunten!

en dan alleen de h

Januari
De Griekse regering verhoogt de accijns op tabak. Hoewel de prijzen omhoog gaan en
ook in 2011 het roken duurder wordt, zal geen Griek er een inhalinkje om laten. 42%
van de Grieken rookt en zal dat blijven doen, ook al valt hij om. Later dit jaar komt er
een maatregel, dat het niet toegestane roken in horecagelegenheden, ook zal worden
bestraft. Resultaat: Er wordt overal flink doorgepaft.

Februari
Op 10 februari gaat Griekenland massaal
staken. Het protest richt zich op de verregaande maatregelen
die de Griekse regering heeft getroffen om de crisis aan te
pakken. Het Mertiza Team verbaast zich een beetje over de
staking. De verbazing ebt wel weg, maar de stakingen blijven.
Maar dat is niets nieuws onder de zon. Het is een “hobby” van
veel Zuid-Europese landen. Het vliegveld ligt er op 10 februari
verlaten bij.
Voordeel: Je bent niet te laat voor je vlucht.

Maart
Het land krijgt te maken met een BTW verhoging. Wat 9 % was wordt in maart
10% en 19% wordt 20%. De kassa’s moeten worden veranderd, maar de nieuwe
situatie zal niet lang duren. Een paar maanden later gaan de belastingen weer
omhoog. 10 %wordt 11 en 20 wordt 21%. In 2011 zal er een meer
gedifferentieerd systeem komen. Dagelijkse boodschappen worden dan minder
belast, mits deze gezond zijn. Ongezonde producten gaan verder omhoog.
Motto: rook en drink de Grieken de crisis door.

April
Gasten die op vakantie willen en gasten die weer naar huis
moeten hebben een groot probleem. Op IJsland vindt een
uitbarsting plaats van een vulkaan met een schier
onuitsprekelijke naam: Eyjafjallajökull. De gevolgen zijn nog net
wel uitsprekelijk. Mensen die bij ons vastzitten worden op de
hoogte gehouden van de eerste vluchten terug naar Nederland.
Het langst dat een gast heeft vastgezeten is een week. Een
groep van Bradly singlereizen beweegt zich meer en meer
richting Mertiza tuin, alwaar zij dagelijks op de hoogte worden
gehouden. Het levert Villa Mertiza
goodwill op en mooie
beoordelingen op Zoover. Vergezocht motto: wolk brengt nieuw volk.

Mei
Aleikos Panorama heeft er een studio bij, die door ons wordt uitgeroepen tot
lowbudget quality room. Vooral geschikt voor alleenreizenden. En in de tuin van
Villa Mertiza kondigt zich de geboorte aan van de mousmoula. De moederboom
draagt voor het eerst vrucht. Spannende maand dus. Hoe hoe: Wakker blijven!

Juni
Deze maand krijgen wij te horen dat wij
de Zoover Recommended Award hebben
gewonnen voor Villa Mertiza. Later blijkt
ook Aleikos Panorama de prijs te hebben gekregen. Een aantal media
in verschillende landen schrijft in deze maand lelijk over Griekenland. Een hotelmanager in Mirtos, Zuid Kreta
ontsteekt in blinde woede. Hij probeert het gevecht aan te gaan met de wakkere krant van Nederland. De
krant beschrijft het land als bananenrepubliek. Don Quichotte verliest. Dus: Nieuwsbrief verliest van krant.

Juli
Het hoogseizoen begint rustig, maar al snel wordt het drukker en
drukker. Nog even voor de komst van vele gasten zijn Dick en
Siemon een weekje de hort op en wordt intussen onder leiding
van Sacha het terras opgevrolijkt met frisse kleuren. Daarnaast
krijgt Villa Mertiza in haar Kreta-programma er een leuk hotel bij.
Het Sky Beach hotel wordt opgenomen in de combivakanties en
de Vierwindstrekentour.
Iedere vakantiegast wil
wel een kleurtje. Toch?

Augustus
De maand dat Xaris Alexiou naar Ierapetra
kwam. Ze zag, zong en overwon. Een
onvergetelijk concert. En de maand dat in
het buitenland velen dachten dat alle
supermarkten leeg waren en er geen
druppel benzine te krijgen was. Het bleek
volslagen onzin. En in augustus gaat de
gemeente over tot het scheiden van afval.
De logica van deze scheiding ontgaat de
meesten, omdat plastic flessen samen met
papier moet worden weggegooid in een
blauwe container.
En het was lekker warm in Mirtos
Griekse wijsheid: Scheiden kan altijd nog.

September
Het tweede deel van de maand kreeg Villa Mertiza bezoek van een
groep gasten die blind of slechtziend zijn.
Het werd een ongekend succes met Twin Travel. In 2011 hoopt de organisatie
terug te komen voor een excursievakantie. Minder geluk had Thea, die met
haar auto over de kop vloog, maar gelukkig een glazen engeltje op haar
schouder had. En Maria maakte de kleftiko zo lekker, dat wij de lezers van de
nieuwsbrief het recept niet wilden onthouden. Maria: Inpakken en erbij blijven

Oktober
The Economist heeft gemeld dat Griekenland
Griekenland de twijfelachtige eer heeft om in Europa als
tweede land te scoren qua obesitas. 18,1 %. Het land
komt na Groot Brittannië dat met 25% de hoogste score
heeft. Terwijl wij toch denken dat Grieken zich niet zo
snel dik maken.
Villa Mertiza maakt reclame voor de boeken van Petros
Markaris over het wel en wee van commissaris Charitos.
Kostas Charitos. De bibliotheek verwelkomt het 5e boek.
Helaas: tot nu toe geen enkele reactie van dhr. Markaris.

November
De maand dat een kat bijna een kwart van de Nieuwsbrief bepaalt. Poepie.
Een verhaal over een primadonna in de dop, die bij het verlaten van het
Kreta ons verschrikt deed kijken. Het poesje was een puberend blok beton
geworden. Twee weken eerder had hij Dick bij de dierenarts opengekrabd.
Advies: kijk eerst goed onder de staart voor je je liefde betuigt.

December
Mirtos krijgt een nieuwe burgemeester, het Mertiza
team komt verlaat aan in Nederland, maar stuurt
toch op tijd een Kerstgroet. En verheugt zich op
de gastendag in het nieuwe jaar. Dit noemen zij
Wijsheid: iedere overkant heeft een overkant.

een bruggetje:

En nu het bruggetje:

Een zomerse dag in februari

Op 19 februari a.s. organiseren wij opnieuw
een zomers Mirtos feestje voor onze gasten
met Griekse hapjes, drankjes, livemuziek
van maar liefst twee gezelschappen:

Siga to Krasi en Trio Xenia.
Daarnaast vindt de presentatie plaats van
………………………………………………………..?
Het wordt ons, maar vooral ook jouw feestje

De toegang is uiteraard geheel gratis. En voor de rest
ben je ook helemaal onze gast. Wil je mensen
meenemen? Geen probleem. Van harte welkom.
In de volgende nieuwsbrief sturen wij je een
routebeschrijving en informatie over treintijden.
Wij kunnen zorgen voor gratis transfers vanaf station
Meppel.

Wij willen je vragen om je op te geven voor
deze dag. En graag met hoeveel personen.
Zodoende kunnen wij rekening houden met je
komst.
Even een mailtje naar info@mertiza.com
onder vermelding van aanmelding gastendag
2011.
Dus zaterdag 19 februari 2011
Van 14.00 – 18.00 uur in De Wijk.
Heel graag tot ziens

Schiphorsterweg 15
7966 AB De Schiphorst
De Wijk (bij Meppel)

In maart 2011 hopen wij vroegtijdig weer in Mirtos aan te komen.
Niet aangehouden door de Duitstalige politie die direct naar onze
zomerbanden kijken. We hebben immers uitstekende zomerbanden
in Mirtos en in Meppel. Het plan is om het nodige te schilderen.
Op 1 april. Vinden de eerste vluchten van Transavia plaats richting
Heraklion. Dus rechtstreeks.
Je kunt nu op www.transavia.com kijken naar de data van vertrek
en de prijzen. Nadeel is dat deze soms wat hoger uitvallen, maar
de vertrekdata staan in principe vast.
Maar ook in 2011 willen wij je graag helpen bij het vinden van
betaalbare vluchten.

Mirtos was in Holland
Vijf bekende gezichten uit het
uitgaanscircuit van Mirtos wilden wel
eens weten hoe hun collega’s het doen
in de stad van paling, jenever en wiet.
En zo bezochten in november directie
en personeel van Platanos en Hotel
Mirtos Amsterdam. Rillend van de kou,
dat wel.
Onlangs reden wij met de tram
op de dam, langs het paleis..…

In de maand juni vallen Hemelvaart en Pinksteren. En wij
hebben van 10 – 19 juni muzikanten in huis die
ondermeer een tuinconcert gaan geven. Juni is ook de
maand van de klassieke concerten in Makri Gialos.

En wij hebben in Griekenland illegaal
Raki ingekocht. Voor de gastendag in februari.
Niet stilgezeten
Eind augustus hebben
wij met een gast van
ons Mirtos en wijde
omgeving eens met
andere ogen bekeken.
En dat heeft geresulteerd in een bijzonder project.
We zullen het je vertellen op de gastendag
En uiteraard direct daarna ook in de nieuwsbrief.

Ik wil nu
oh oh cherso
kijken.

woensdag 2 februari vanaf 19.00 uur in restaurant Delphi, Nieuwehuzen 11 in Assen.

BIJZONDERE VAKANTIE
Eind mei organiseren wij in
samenwerking voor twee gasten
een vakantie voor meerdere
mensen die in de afgelopen jaren
hun partner hebben verloren. Ik
schreef er al iets over in de vorige
nieuwsbrief. Verderop in deze mail
druk ik de wervingstekst af die de
twee gasten binnenkort versturen.
Het vertrek is op 26 mei en men
kan kiezen tussen 8 of 11 dagen.
Iedereen kan in principe aan deze
reis deelnemen Wij geven graag
alle informatie.

ZOZ ZOMERVAKANTIE !!
De Schoolvakanties
Velen van jullie zijn gebonden aan de vakantie van de kinderen of aan de schoolvakanties vanwege werk in
het onderwijs. Verderop in de nieuwsbrief hebben wij alle schoolvakanties op een rijtje staan. Houd er
rekening mee dat de vluchten in die periodes duurder zijn. Tip: kijk eens naar vluchten bij de oosterburen of
vanuit België. Wil je hulp? Even mailen en wij helpen je zoeken.

www.transavia.com
heeft zijn lijndienst
prijzen op internet
gezet. Vluchten naar
Heraklion zijn alleen
mogelijk vanuit
Amsterdam

De zomerdrukte is voorbij. Maar stil is
het niet in Mirtos. Veel mensen
genieten in september en oktober van
warm zeewater, lekker weer om
buiten te zitten, ook ’s avonds. Mirtos
bruist nog, maar pruttelt ook lekker.
In oktober is het herfstvakantie. Nog
even de zomer inhaleren, zodat je er
daarna goed tegen kunt.

Een maand geleden zaten wij nog op ons balkon. Het was rond elf uur in de avond en de oude
ronde thermometer van mijn ouders gaf 18 graden aan. Een mooie afronding van een zonnige dag,
waarbij een t-shirt voldoende was om ons tegen de “kou” te beschermen. De digiklok in Gra Ligia
gaf overdag 26 graden aan. Goed, die klok is al jaren wat overmoedig en ook regelmatig defect,
maar een aardige indicatie was het wel, eind november 2010.
Terwijl ik dit zo overpeins (overpeinzen is mijn hobby aan het eind van het jaar) staat het NK
allround schaatsen op. Wouter Olde Heuvel wint goud en buiten
vriest het, buiten is het koud en wit.
Ruim een maand geleden klonken nog overal die vertrouwde Griekse
deuntjes, alsof het nooit meer koud zou worden. Vijf dagen later
zaten wij in Innsbruck kerststalletjes te bekijken. Van Yassou Yassou
naar Yoho Yoho. Geen geiten maar rendieren in de sneeuw, geen
stifado, maar stamppot. Geen 25 maar – 8 graden. Wij zijn de winter
niet ingegleden, maar ingedonderd. Met een rake klap. Een aanslag
op de neus, de vingers en de tenen. En ook het gemoed keeg een
tikje mee.
Maar wij klagen niet. Zouden we dat doen, dan mag je ons minstens vijf jaar boycotten alsof wij
notoire bontdragers zijn. Wat wel lekker warm is in de winter, maar goed. Nee wij klagen niet. De
meeste van jullie hebben met de winter van doen gehad langs de weg der geleidelijkheid. Dat is een
verzachtende omschrijving voor: al een heel lange tijd.
Nee, wij klagen niet. Kerst met familie en vrienden en ook oud en nieuw met heel prettig
gezelschap. Wel allemaal Mirtoskenners, met wie wij in gedachten het hele dorp doorlopen en stil
staan bij iedere hoek. Glazige wegkijkende ogen, een melancholieke trek om de mond en dan weer
een bulderende lach van herkenning.
Afstand is betrekkelijk op zo’n moment. Dat kun je
eveneens constateren als je, zoals ik, iedere dag je
laptop opent en je de mailbox ledigt. Beste
wensen van gasten, vragen om informatie,
boekingen. Laat ik in dit kader Paul niet vergeten,
onze webmaster, die mij bijna iedere dag opjut om
foto’s en teksten te leveren voor de websites die wij in de lucht gooien en houden. Dan stuurt hij
ook nog eens foto’s van Mirtos in “wintertijd”. O ja en ook nog nagekomen rekeningen. Tenslotte
het schrijven van een nieuwe nieuwsbrief. Met een terugblik op 2010 en een vooruitzicht op 2011.
Dan razen honderden gedachten door mijn kop, zie ik gezichten, hoor ik stemmen, ruik ik geuren.
En slingert mijn leven mij heen en weer tussen zomer en winter, tussen warmte en kou, tussen
groen en wit. Tussen daar en hier. Dan maar even naar de Lidl. Die heeft net een aanbieding.
Griekse yoghurt. TV dan. Een demonstratie in Athene. Zal ik wat drinken? Ik kijk in de voorraadkast
en zie liters Raki staan. Voor de gastendag. Dus waar is de Berenburg? Op naar de slijter. Waar
staat de Berenburg? Naast de Ouzo!
Wij leven dus gewoon een beetje in twee werelden. Die
wisselen elkaar soms wat abrupt af, maar zijn ook met elkaar
verbonden. In mijn gedachten is de afstand net zo klein als
die tussen die twee flessen met hun eigen traditionele drank.
Het is goed om hier te zijn. En het zal goed zijn om straks
weer daar te zijn. En zo is het.
O ja: mocht ik me ooit een keer verbeelden een soort Griek te
zijn, dan denk ik maar aan het oude Chinese spreekwoord:
Een kaaskop wordt nooit een Fetahoofd

Griekse Nieuwjaarstaart (Vasilópitta)
Ingrediënten:
Ongeveer 280 gram bloem
6 theelepels bakpoeder
Het aansnijden van het traditionele
Ongeveer 225 gram boter
Nieuwjaarsbrood is spannend. Wie zal de
munt vinden die meegebakken is? Dat
1 theelepel zout
betekent dat je mag rekenen op een goed
175 gram suiker
en voorspoedig Nieuwjaar. Zonder de
4 eieren
vassilopita kan het nieuwe jaar niet
beginnen!
1 ½ kop melk
1 eetlepel sesamzaadjes
Rasp van een citroen of een sinaasappel
Poedersuiker
een (voor wie wil in folie gewikkelde) munt
een scheut Metaxa (of cognac)
Benodigdheden:
Ronde bakvorm met een diameter van 26 0f 30 centimeter
Beslagkom en mixer
Bereiding:
Zeef allereerst de bloem boven een kom, voeg daar het zout en de bakpoeder doorheen.
Smelt de boter in de magnetron in een beslagkom en roer of klop daar de suiker door.
Daarna een voor een de eieren goed door kloppen; er moet een luchtig mengsel ontstaan.
Doe dan het bloemmengsel en de melk in stapjes door het botermengsel. Hierna het citroenof sinaasappelrasp er door roeren.
Bedek de bodem van de bakvorm met bakpapier(klem
de vorm dan weer vast) of vet de bakvorm goed in.
Stort het beslag in de vorm en stop in het beslag de in
folie gewikkelde munt. Verwarm de oven op 180
graden. Strooi het sesamzaad over het beslag en zet
de vorm in de oven voor 40 tot 50 minuten. Prik met
een satéstokje in de cake om te controleren of het
gaar is. Na afkoeling lekker wat poedersuiker er over
heen zeven.

En dat was het dan (bijna)
Op de volgende bladzijden krijg je van ons nog de
informatie over de speciale vakantie voor mensen die
een partner hebben verloren en de schema’s van de
schoolvakanties in 2011.
O ja, november en december 2011. De laatste twee
maanden van ons vooruitzicht. Je vakantie is weer
voorbij en ook ons seizoen is dan ten einde. Ligt er
dan al vroeg volop sneeuw in Purmerend? Hoe warm
is het in Gra Ligia?
Ach, het gaat om edó kai tóra. Hier en nu. We zien
wel.
Leef vandaag! Lieve groet van het Mertiza Team

Maria, Siemon, Sacha en Dick

Een onvergetelijke vakantie zonder je onvergetel.ijke partner

Ook jij hebt, korter of langer
geleden, je partner moeten
verliezen. Je vrouw, je man,
je vriendin of je vriend. Dat is
al moeilijk genoeg. Het gemis
is dan ook groot als je op
vakantie bent of als je
plannen maakt om, misschien
wel na enkele jaren, er een
keer er opuit te gaan.

Wij, Mieke Knoop en Adrie van
Overeem hebben een paar jaar
geleden onze echtgenoot verloren
en hebben ervaren dat ondanks
ons verdriet, we onlangs een prettige vakantie hebben gehad in Mirtos, op Zuid Kreta. Natuurlijk
hadden wij een vakantie met gemengde gevoelens en hadden we momenten die we liever met
onze partnes samen zouden hebben beleefd.
Maar ook hebben we vele mooie dingen meegemaakt, veel gezien en goede ontmoetingen gehad,
zodat we er met heel veel plezier aan terugdenken.
Daarom willen wij, in samenwerking met het team van Villa Mertiza in Mirtos, een reis organiseren.

Je voelt je er direct thuis
Naar Mirtos op Zuid Kreta. En
waarom naar Mirtos? We hebben
daar kennis gemaakt met de leuke
staf van Villa Mertiza, een goed
verzorgd appartementencomplex, dat wordt geleid door Dick, Maria, Siemon en Sacha. Zij hebben
ons het thuisgevoel gegeven, door hun aandacht en zorg. Ook door hun humor en informele
omgang met hun gasten. En in Mirtos hebben we ook gastvrijheid ervaren in een nog op en top
Kretenzer sfeer. Kijk maar eens op hun website: www.mertiza.com. Mirtos is kleinschalig, er
heerst een prettige sfeer, na één dag kom je al bekenden tegen….en toch bracht het zonder al te
veel heimwee voor mij (Mieke) ook een beetje het gevoel van de vakanties van vroeger terug.

Hoe ziet die vakantie eruit?
Onder leiding van het Mertiza Team word je opgehaald van de
luchthaven Heraklion en aan het eind van de vakantie ook
weer teruggebracht. In Mirtos aangekomen, word je
ontvangen door het team en krijg je je kamer toegewezen.
Een mooie studio, goed verzorgd en schoon. De eerste dag
krijg je informatie over het excursieprogramma en laat men je
het dorp zien. Iedere morgen is er een voortreffelijk,
uitgebreid ontbijtbuffet en iedere avond eet je in een ander
restaurant. Er zijn twee grote excursies en twee uitstapjes van
een halve dag. Je kunt een kookworkshop volgen, waarbij je
kennis maakt met het bereiden van Kretens eten.

Er blijft voldoende tijd over om je eigen gang te
gaan of met elkaar lekker in de tuin van Mertiza
of aan de boulevard te praten. Wil je lezen?
Neem geen boeken mee, wat Villa Mertiza heeft
een uitgebreide bibliotheek.
De reis duurt 8 of 11 dagen. Er wordt gevlogen
met Transavia vanaf Rotterdam en Eindhoven.
Met prettige vertrektijden overdag. De vlucht
wordt geboekt bij ANVR/SGR reisbureau
Travelslide in Rotterdam.
Inbegrepen: Vlucht, transfers, verblijf op basis
van half pension in een eenpersoonskamer, twee
grote excursies, twee uitstapjes en een kookworkshop (alleen bij de 11 daagse reis). Het
uitgebreide programma vind je op de volgende pagina.
Prijs per persoon voor acht dagen € 899,- p.p. Elf dagen is € 1065,-p.p.
Wil je een kamer delen met iemand anders?
Dan is de prijs voor acht dagen € 789,- p.p. Elf dagen is € 915,- p.p.
Exclusief verplichte reis- en annuleringsverzekering. Dit komt op €1,50 per verzekering per dag.
Heb je deze verzekeringen al, dan gelden die uiteraard en hoeven niet apart te worden afgesloten.

Heb je belangstelling? Mail ons:
Adrie van Overeem en Mieke Knoop: samennaarkreta@hotmail.com
Informatie en boeking bij Villa Mertiza 06-52405845. of info@mertiza.com
Vraag naar Dick Ridder . Boeking voor 31 januari 2011

Programma
Donderdag 26 mei:

Aankomst op Kreta.

Vrijdag 27 mei:

Bezoek aan Kritsa en Spinalonga
met een boottochtje inclusief
lunch. Kritsa is een toeristisch
bergdorp, waar vrouwen kleden
borduren. Tijd voor een
wandeling door het dorp en een
kop koffie. Spinalonga is een
voormalig leprozeneiland en
bekend van het boek “Het
eiland”. Wij maken daar een
wandeling en genieten aan de
overkant in Plaka van een uistekende lunch.

Zaterdag 28 mei:

Wij bezoeken de markt van Europa’s meest zuidelijke stad Ierapetra. Het
dagelijkse leven en de dagelijkse producten. Daarna laten onze gastheren
ons de stad zien en kunnen wij tenslotte nog even wat shoppen.

Zondag 29 mei

Bezoekje aan Kalami,een verlaten
dorp, waar de mensen veel van
hun spullen hebben achtergelaten.
Daarna kunnen wij lekker lunchen
in Tertsa (op eigen kosten) en
luieren op het prettige strand.
Daarna kun je teruglopen naar
Mirtos of je wordt opgehaald.

Maandag 30 mei:

Vrij te besteden dag

Dinsdag 31 mei :

Bezoek aan het Lassithi-plateau en lunch. Een lange dagtocht naar het hoog
gelegen plateau, waar 22 dorpjes liggen. Wij brengen een bezoek aan de
grot van Zeus en gaan natuurlijk lekker lunchen.

Woensdag 1 juni :

Vrij te besteden dag

Donderdag 2 juni:

Vertrek van de gasten die acht dagen hebben geboekt. De overige gasten
kunnen vandaag een bezoek brengen aan het museum van Mirtos en een
eventueel een wandeling maken naar een Minoische opgraving

Vrijdag 3 juni:

Er is vandaag een gezellige Griekse kookworkshop onder leiding van Siemon,
één van de Mertiza gastheren. Als wij klaar zijn gaan we er lekker van eten
en heffen het glas.

Zaterdag 4 juni:

Tijd voor shoppen, inkopen doen voor thuis

Zondag 5 juni:

Terugreis naar Nederland

Data schoolvakanties regio Noord schooljaar 2010-2011
Soort vakantie
Data basisonderwijs &
Data voortgezet
speciaal onderwijs
onderwijs
23.10.2010 t/m
Herfstvakantie
23.10.2010 t/m 31.10.2010
31.10.2010
18.12.2010 t/m
Kerstvakantie
18.12.2010 t/m 02.01.2011
02.01.2011
19.02.2011 t/m
Voorjaarsvakantie**19.02.2011 t/m 27.02.2011
27.02.2011
30.04.2011 t/m
Meivakantie
30.04.2011 t/m 08.05.2011
08.05.2011
16.07.2011 t/m
Zomervakantie
23.07.2011 t/m 04.09.2011
04.09.2011
Data schoolvakanties regio Midden schooljaar 2010-2011
Soort vakantie
Data basisonderwijs &
Data voortgezet
speciaal onderwijs
onderwijs
16.10.2010 t/m
Herfstvakantie
16.10.2010 t/m 24.10.2010
24.10.2010
18.12.2010 t/m
Kerstvakantie
18.12.2010 t/m 02.01.2011
02.01.2011
19.02.2011 t/m
Voorjaarsvakantie**19.02.2011 t/m 27.02.2011
27.02.2011
30.04.2011 t/m
Meivakantie
30.04.2011 t/m 08.05.2011
08.05.2011
02.07.2011 t/m
Zomervakantie
02.07.2011 t/m 14.08.2011
21.08.2011
Data schoolvakanties regio Zuid schooljaar 2010-2011
Soort vakantie
Data basisonderwijs &
Data voortgezet
speciaal onderwijs
onderwijs
16.10.2010 t/m
Herfstvakantie
16.10.2010 t/m 24.10.2010
24.10.2010
18.12.2010 t/m
Kerstvakantie
18.12.2010 t/m 02.01.2011
02.01.2011
19.02.2011 t/m
Voorjaarsvakantie** 19.02.2011 t/m 27.02.2011
27.02.2011
30.04.2011 t/m
Meivakantie
30.04.2011 t/m 08.05.2011
08.05.2011
09.07.2011 t/m
Zomervakantie
09.07.2011 t/m 21.08.2011
28.08.2011

