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WAT DOET DIE AZIJN HIER NOG?
HET ONFORTUINLIJKE
KONINGSCHAP
IN GRIEKENLAND

PRACHTIGE CD
UIT NEDERLAND
Villa Mertiza is in alle seizoenen de voordeligste pakketreis aanbieder
in

Beste gasten en lezers van de Nieuwsbrief,
De maand april kende enkele bijzondere gebeurtenissen, die ons nog
wel even zullen bijblijven. Het toekennen van de Zoover Award,
waardoor wij ons als Villa Mertiza één van de vijfentwintig
topapartementen in Griekenland mogen noemen, was een
hoogtepunt. En natuurlijk de komst van de brandweerauto, een
gigagift van een groot korps uit Nederland. Wij zijn met beide reuze
blij.
En met die blijdschap glijden wij de maand mei in. Een vol huis, zelfs zo vol dat wij accommodatie
hebben moeten bijhuren. Dat stemt zeer optimistisch voor het komend seizoen. Het is nu ook hard
aanpoten, want iedere gast wil graag een beetje, of een beetje meer, aandacht en zorg van ons.
In de meivakantie is het volop creativiteit in en rond Villa Mertiza. Wij hebben Kompania Siga in ons
midden, dat even bijkomt van een groot aantal optredens afgelopen winter. Zij zullen overal in Mirtos
kunnen laten horen dat zij ieder jaar weer beter worden. Op zondag, hier Eerste Paasdag, geven zij het
jaarlijkse tuinconcert en maandag in Hotel Esperides spelen zij het lam van het spit.

Kompania
Siga tijdens
hun optreden
12 februari
in Emmen.

foto:
Jaap van de Gevel

Daarnaast is iconenschilder Jan Verdonk bij ons te gast. Met twaalf
cursisten wordt gewerkt aan de kunst van het iconen schilderen. Een
sacrale bezigheid. Zij zullen gaan werken in één van de ruimtes die Mirtos
heeft. Er zullen ook enkele bezoeken worden gebracht aan plaatsen waar
bijzondere kunst te zien is.
Beeldenkunst en podiumkunst bij elkaar onder het dak van Mertiza. Wij
verheugen ons er zeer op. Wij hebben altijd al een droom gehad om Mirtos
ook de sfeer te geven van een soort Art Village. Wie weet is dit wel een
heel mooi begin.
En verder zijn ze allemaal weer open, de restaurants
en drankjestentjes in Mirtos. Eén van de laatste was
Flisvos. Maar ook daar knettert het vuur weer onder
menig stukje grillvlees. Het leuke is dat je dat allemaal
ziet groeien. In maart alleen nog Hotel Mirtos, maar
daarna kwamen de collega’s van Jorgos langzaamaan
weer uit hun holen, spelonken en kassen om het
bedrijf weer zomerklaar te maken.
En alsof de mensen het roken, de gasten zijn in grote
getale in Mirtos neergedaald voor een heerlijke
voorjaarsvakantie. ‘Het feest kan beginnen.’
(foto: Jan van der Sleen)

HET WANDEBOEKJE MET 7 WANDELINGEN BIJ MIRTOS NU OOK IN HET NEDERLANDS

Het verhaal van Rooie Rakker.
Rooie Rakker had twintig jaar hard gewerkt als brandweerauto. Blusvoertuig, speciaal in de open
natuur. De wagen had bijna alle hoeken van de Veluwe gezien. Als er rook was, was er vuur. Voor een
fiks fikkie ging Rooie Rakkier niet opzij. Integendeel. Luidkeels en met vurige blauwe ogen ging hij erop
af.
Na twintig jaar trouwe dienst moest hij met pensioen.
Maar Rooie Rakker wilde helemaal niet achter de rode
geraniums zitten. Hij vond de kleur van die stinkbloemen
zelfs vloeklelijk.
Rooie Rakker wilde nog graag hard werken. En iets van
de wereld zien. En zo ging hij kijken waar hij nog nodig
was. Hij pakte de landkaart van Nederland, maar hij zag
daar te weinig natuur. Dus greep hij naar de Bosatlas.
Want in het bos had hij het immers zeer naar zijn zin. En
in dat boek vol malle grillige plaatjes, ontdekte hij
helemaal rechts onderaan een bladzijde een eiland. Kreta heette dat eiland. ‘Noodkreta’, dacht hij.
‘En waar nood is aan de man, daar kan Rakker alles an’.
Hij ging op pad, maar wat was de weg lang en wat deden zijn vier banden zeer. Gelukkig zag hij
onderweg een grote oplegtruck. ‘Mag ik je rug op?’ vroeg Rooie Rakker. ‘Waar moet je dan naar toe?’,
bromdieselde de grote truck. ‘Ik moet naar Kreta en dat is te ver weg om het hele eind te moeten
rijden.’ ‘Spring maar achterop. Ik ga tot Athene’.
En zo kon het gebeuren dat Rooie Rakker een paar dagen later aan
het water stond. ‘Ik kan veel. Juist met water, maar zwemmen, dat
kan ik niet en ik houd niet van zout water’. Dus wat moest hij nu?
Hij wachtte wat, tot hij over het water een varend huis zag
aankomen. Toen die aanlegde, zag hij allemaal vierwielers, zelfs
zes- en achtwielers van het ijzeren gevaarte komen. ‘Kan ik daarin?
En kan ik dan naar Kreta?’ Het ijzeren schip loeihoornde, dat dat
kon. Zoek maar een mooi plekje in mijn buik’
Na een nacht varen kroop Rooie Rakker, goed uitgerust, uit de buik
van de Griekse ijzervreter. Op de kade in Heraklion vroeg hij de weg
aan een Fiatje. ‘Fiatje, Waar is Mirtos?. Ik moet daar naar toe, want
ik ga daar tegen vuur vechten’. De Fiat, de mooie jonge ranke
Italiaanse graaggiechelde dat zij voor Rooie Rakker wel een
ommetje wilde maken. (Zij zou voor die stoere rooie de hele wereld wel voor willen afreizen, maar dat
zei ze niet). En zo kwam Rooie Rakker in Mirtos aan. Het Fiatje wilde graag bij hem blijven, maar dat
leek Rooie Rakker geen goed idee. Dan wordt ik maar afgeleid. Fiatje was ook nog wat te jong voor de
gerijpte Rakker. ‘Ik ben van de pyromaan, niet van de pedomaan’, dacht hij.
In Mirtos zeiden de mensen dat Rooie Rakker heel erg
welkom was en hij voor altijd mocht blijven werken. Zolang
hij kon. Eén van de mensen zei heel moeilijke dingen, maakte
een beweging alsof het een houten kruisje was en
besprenkelde hem met een takkenbosje. ‘Dat takkie zal niet
snel in de fik vliegen’ dacht Rooie Rakker in zichzelf
giebelend. Dezelfde dag ging Rooie Rakker op eigen wielen
naar een garage met allemaal andere Rakkers, ook rood, net
als hij. Alleen niet met blauwe, maar met rooie fonkelogen.
En die begroeting was misschien nog wel hartelijker. ‘Welkom
collega’ sireende het Rakkerkoor in een gek taaltje. Maar Rakkers over de hele wereld begrijpen elkaar.
Zelfs als ze Swahili of Kromkantons praten.
Binnenkort krijgt Rooie Rakker in Mirtos een eigen huisje en gaat
hij doen wat hij twintig jaar met vurige liefde heeft gedaan:
‘Blussen blussen met mijn neus ertussen’.
Rooie Rakker is eventjes de gelukkigste brandweerauto van de
heeeeeeele wereld.

Hij is er dus
Wat een mooi feestje is het geweest. Donderdag 25 april op het plein van Mirtos. Even na elf uur
draaide de brandweerauto de platía op. Het was de grote verrassing voor de twee Nederlandse
brandweerlieden, die in de wagen zaten. Er stond een grote groep mensen klaar om hen met een hard
en langdurig applaus te ontvangen. Gerrit van het Loo en Chris Velthausz van de Veiligheidsregio
Noord en Oost Gelderland hadden dit totaal niet verwacht. Ze waren beduusd en stil. Overdonderd, zeg
maar gerust.

Een dag eerder had ik de twee mannen afgehaald op het vliegveld van Athene. Vervolgens met onze
eigen auto naar Piraeus gereden om heel even een korte sightseeing te doen en daarna de wagen op
te halen in een brandweerkazerne vlakbij de haven. Die was twee dagen daarvoor afgeleverd door een
transportbedrijf op een dieplader, vertelden de heren mij. Daar ontdekte ik dat brandweerlieden een
grenzeloos contact hebben. Ze spreken weliswaar hun eigen moerstaal of Engels, maar communiceren
in een geheel andere taal: “Brandweers”. Het werd een heel leuk uurtje dat ik als leek met pretogen
heb aanschouwd.
De wagen werd vervolgens de Ferry
opgereden en zo maakten we
gedrieën de overtocht naar Kreta.
’s Morgens om half acht stonden we
op de kade, waar Chris en Gerrit zeer
officieel werden verwelkomt door de
allerhoogste
chef
van
de
overkoepelende
brandweer
van
Kreta. Aardig wat stars and stripes,
maar reuze hartelijk en ook
informeel.

Tja, en de intocht was dus geweldig. Het begon
al bij Villa Mertiza, waar we eventjes snel
pauzeerden voordat we naar het plein zouden
rijden. Daar stond de kleuterklas van Juf Agapi
met een fantastische grote tekening, waarop
kinderen
het
onderwerp
brand
en
brandweerauto hadden verbeeld. Die moest
uiteraard op de voorkant van de wagen worden
bevestigd. Het leuke was ook het springen en
dansen van de kleine kids toen zij de auto
zagen.
Met loeiende sirenes toen op pad, richting plein
en daar dus dat kippenvel applausmoment. Ook
het antwoord van de daar geplaatste
brandweerwagen was geweldig. De ene sirene
begroette de andere. Ook dat is ‘brandweers’.

de van goghjes van juf Agapi
overdonderd: links Chris, rechts Gerrit

Talloze toespraken. Van burgemeester Aleikos
Pantelakis, maar ook van de burgemeester van
Ierapetra, burgervaders van enkele dorpen uit de
omgeving en mensen van diverse organisaties voor
veiligheid. Veel strepen weer op pakken, maar
wederom allemaal heel erg hartelijk.
Hoogtepunt was de zegening door onze plaatselijke
Papas, voorafgegaan door een volledige liturgie met zang en wederzang. Een takkenbosje met
ondermeer basilicum werd in wijwater gedoopt en zo sprenkelde onze pastor water over en op de
wagen.

Maar ook vonden wij persoonlijk
de tekeningen van de basisschoolleerlingen indrukwekkend.
Hun herinnering aan de brand
van 6 – 8 augustus 2012 hebben
zij getekend.

Het officiële deel was afgelopen, zodat er kon worden gesnoept van het door een aantal vrouwen
gemaakte buffet. Natuurlijk makkelijk weggeklonken met wijn, raki en veel spraakwater.
Na een rustpauze van enkele uren heb ik de mannen
naar de kazerne in Ierapetra gebracht en daar was
alweer een hartelijk ontvangst in die unieke rode
taal. Die middag en de vrijdag daarop hebben Chris
en Gerrit samengewerkt met de spuitgasten uit
Ierapetra, onder leiding van commandant Dimitris.
Vrijdagmiddag om vijf uur was de overdracht, de
uitleg en de oefening ten einde.
Die dag werd afgesloten met een barbecue bij de
burgemeester en zijn vrouw in hun hotel Esperides.
Zaterdag heb ik de beide heren weer naar het
vliegveld gebracht. Nu in Heraklion. Inmiddels zijn
beide allang weer veilig thuis.
De dank voor de geweldige gift van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland is groot in Mirtos.
Heel groot. Ook in Ierapetra en de dorpen Mithi, Mournies, Gdogia en Riza. De wagen, die als heel
goed is beoordeeld door het korps in Ierapetra en daar zeer compatible blijkt te zijn, kan nog jarenlang
heel veel dienst doen.
En wij? Wij genieten alleen maar na. Net als vorig jaar met Cappuccino. Hetzelfde gevoel. Echt lekker.

EYXAPISTOUME = Hartelijk bedankt

Laat ons dan je vluchten regelen. Dat kan je soms aardig wat schelen
De splinternieuwe CD SINORA van
Theo van Halen en Mattie Tans is nu
uit!
Sinora, met een o, betekent ‘over
grenzen heen’. Verder kijken dan je neus
lang is. Griekenland en de Griek werkelijk
ontmoeten.
Sinωra, met een ω, betekent: juist nu.
Juist op dit moment, nu de gewone
Griekse mensen leven in een turbulente
tijd, is het van groot belang liederen te
zingen van weemoed, verlangen en van
hoop. Een beter moment om deze CD uit
te brengen is niet denkbaar.
Theo, Mattie en hun muzikale vrienden
geven hiermee het mooist mogelijke
signaal af. Een solidaire, grenzeloze en
niet inwisselbare liefde voor een uniek volk
in een zinnenprikkelend land.

30 april in Mirtos
Ze komen niet. Blijven in Nederland en gaan in Amsterdam van troon verwisselen. Nederland zal
ongetwijfeld heel veel feest vieren. Wij hopen dat het een mooie dag wordt voor alle Nederlanders.
Wij doen er niet heel veel aan. Wel zetten wij één of twee schermen buiten, zodat iedereen lekker in
de tuin de abdicatie van Koningin Beatrix en de inhuldiging van Koning Willem Alexander kunnen
volgen. Ach, dan zit de sfeer er hier ook snel goed in.
Wij hebben een langdurige traditie als het om het koningshuis gaat. Maar hoe zit dat in Griekenland?
Wel, het land is sinds 1967 geen koninkrijk meer. De generaals van het vreselijke regime tussen 1967
en 1973 hebben de laatste koning afgezet. Na het regime heeft de bevolking gekozen voor een
republiek. En eerlijk gezegd, als ik zo de geschiedenis in vogelvlucht lees, dan denk ik dat de koningen
die er geweest zijn, niet erg succesvol of talentvol waren. Een overzicht:

in een notendop
“Liever iets van Otto”
Het congres van Londen heeft in 1832 Griekenland onafhankelijk verklaard. Er moest
een koning komen. Prins Frederik, zoon van Koning Willem I, kreeg het aanbod het
land te regeren, maar hij wilde niet. Otto van het Huis Wittelsbach had er wel trek in en
nam zijn intrek in Nafplion, toen de hoofdstad van Griekenland. Later verhuisde hij naar
Athene. Dertig jaar later moest hij gedwongen afstand doen van de troon. Daarmee
was het ook afgelopen met het Huis Wittelsbach als Koningshuis.
„Ben ik van Deense Bloed“
Willem van Denemarken, dit land komt later nog terug, werd de nieuwe vorst. George
I. Hij introduceerde de moderne democratie, maar dat kostte hem de kop. Bijna
letterlijk, want hij werd in 1913 vermoord.
Constantijn I, zoon van de koning van Denemarken, werd zijn opvolger.
Getrouwd met een zus van keizer Wilhelm II. Lastig in een eerste
wereldoorlog. Hij koos voor Duitsland en daardoor indirect voor zijn
eerste troonsafstand.
In de aap gelogeerd
De tweede zoon van Contstantijn I, Alexander, werd niet voor vol aangezien. Hij werd
slechts prins-regent, liet zich door een aap bijten en overleed in 1920 aan
bloedvergiftiging.

De oma van Alexander werd van stal gehaald en werd eventjes regentes en daarna mocht
Constantijn I, ooit al eens afgetreden, op voor de tweede ronde. Dat feestje duurde
slechts 2 jaar, want Griekenland was in oorlog met Turkije en verloor. Dat nam de
bevolking de koning niet in dank af. Een jaar na zijn aftreden stierf Constantijn I. Het is
dan inmiddels 1923.
Zoon George probeert het twee jaar, maar ook hij verdwijnt via de achterdeur van het
Koninklijk theater. Maar niet voor altijd.
“Maar nu effe niet”
De Grieken hebben het dan eventjes helemaal gehad met het Koningschap. Zij kunnen
elf jaar zonder, maar in 1935 wordt de eerder afgetreden Georg I weer op het schild
gehesen. Hij ontvlucht tijdens de Tweede Wereldoorlog het land, keert in 1946 terug,
maar sterft alras zonder een troonopvolger.
Eindelijk een goeie
In 1947 is het de beurt aan de jongste zoon van de eerder genoemde Constantijn
I. Paul. Die was redelijk populair in het land. Zijn vrouw Frederika van Brunswijk
niet. Die was de bitch intrigante van het hof. Dit paar heeft de latere en huidige
koningin van Spanje Sophia verwekt. Dat nou weer wel.
Nu is het genoeg
In 1964 sterft Koning Paul en wordt Constantijn II zijn opvolger. De kolonels namen in
1967 het roer over en dat werd het einde van Koning Constantijn II. Na het einde van
de dictatuur besloot het Griekse volk dat het land een republiek moest worden.
Constantijn en zijn vrouw, de jongste zuster van de Koningin van Denemarken, ha,
daar is Denemarken weer, vertrokken naar Londen. Wapenfeit Constantijn II: hij is de
peetvader van onze Prins Constantijn.

Herdenken
Na 30 april volgen 4 en 5 mei. Op 4 mei staan wij in Nederland stil bij de verschrikkingen van
de bezetting. hier op Kreta gebeurt dat rond 15 september.

Dit jaar, 2013, is het 70 jaar geleden dat talloze burgers, militairen en partizanen om het leven
zijn gekomen. Eén van de plaatsen waar die herdenking plaats vindt is Amiras. Bij het door zijn
eenvoud indrukwekkende moment wordt op 14 september stil gestaan bij de dood van meer
dan 300 burgers.

Bij het monument staan negen mensenfiguren met daarop alle namen van de gedode personen.
Indrukwekkend. Hun namen mogen niet worden vergeten.
Ook is er een gedicht te vinden waarop een evenzo indrukwekkende tekst staat geschreven. Die tekst
is universeel en gaat op voor alle plaatsen ter wereld, waar vrede als vanzelfsprekend wordt ervaren.

Voorbijganger, wees attent
Hieronder bevinden zich
de doden, zij
die nooit hebben bedrogen
Die nooit gelogen hebben
Die voor tirannen niet zijn gezwicht
Voorbijganger, wees attent
Met reine gedachten
Denk aan hen
Wanneer u van dit mooie licht geniet
en zonder angst hier kan lopen
En wanneer u wordt liefgehad
En zelf lief hebt
Weet wat deze doden u hebben
geschonken
V. Rotas

Wij gaan voor zoet
Het is dit jaar: Het Europese jaar van de burger.
Nou zou dat geheel aan mij zijn voorbij gegaan. Van het jaar van het
kind was ik mij ook niet bewust. Of het jaar van de paling of het jaar van
de ontbijtkoek. Een kind heb ik niet, nou ja, een pleegzoon wel, maar die
is allang geen kind meer. Paling lust ik niet en koek blijft ellendig lang
aan mijn miniprothese plakken. dus koekhappen zit er ook niet in op 30
april. Maar dat allemaal ver van hier.
Het Europese jaar van de burger. Ik werd daarop gewezen omdat één
van de burgemeesters uit de veiligheidsregio waar de brandweerauto
vandaan is gekomen zijn instemming ondermeer gaf op basis van dit
Europese jaar van de burger. Burgers in Europa moeten elkaar helpen,
solidair zijn waar nodig. De heer Herman Kaiser is burgervader van
Doetinchem maar evengoed een Europeaan in hart en nieren. Zodoende
wilde hij de actie graag ondersteunen.
Dank u wel mijnheer de burgemeester. U bent een man naar mijn hart.

Wij zijn de afgelopen jaren aardig ten strijde getrokken tegen het protectionisme binnen bepaalde
politieke stromingen en media. Het naar binnen gerichte denken. Eerst wij, dan zij. Wij beter, zij
slechter. Het zoutzuur dat over de Griekse mensen werd uitgegoten was verschrikkelijk. En het dreigde
mensen, zelfs volken tegen elkaar uit te spelen.
Mijnheer Kaiser en velen met hem geloven in denken en handelen over de grenzen heen. Toen de
Doetinchemse burgemeester over Mirtos hoorde, de brand en de behoefte aan betere preventie, dacht
hij ook aan de economische situatie in Griekenland. Die mensen kunnen onze hulp goed gebruiken.
Zodoende staat er nu een brandweerwagen in onze regio en binnenkort in Mirtos.
Het feest dat we donderdag j.l. hebben mogen meemaken,
meevieren, was zo prachtig. Mensen waren echt heel erg
dankbaar voor de magnifieke gift. Wat levert solidariteit van
de ene burger aangaande de andere burger dan een hoop
vreugde op. Een mooier cadeau in dit Europese jaar van de
burger konden Mirtos en de regio zich niet wensen. Dat is
zoet, in plaats van zuur. Zoetigheid in plaats van zurigheid.
Dat bedoel ik eigenlijk.
Ik merk in het algemeen dat die zoetigheid aan de winnende hand is. Heel veel negativiteit aangaande
Griekenland valt er niet te bespeuren. Ik geloof zelfs dat de beelden vanuit de grote steden, waar
echte armoede heerst onder bepaalde mensen, het hart van vele critici milder, lees zoeter hebben
gestemd.

En dat bij elkaar genomen levert dit jaar naar alle waarschijnlijkheid een veel beter toeristenseizoen op,
dan de afgelopen jaren. Nu al spreekt men van 30 – 40% meer toerisme vanuit Europa naar
Griekenland.
Dat kan een mens blij maken. Een appartementenhouder, maar ook de vakantieganger. Maar niet in de
laatste plaats de Griek zelf. Oh nee, die is er nog lang niet bovenop. Dat gaat nog wel een tijd duren,
maar tekenen van hoop kunnen mensen weer een beetje lucht geven. Wij van Villa Mertiza willen dat
hier ook graag wat uitdragen. Bescheiden, zeer bescheiden, een enkel woord wellicht.
Eén van die tekentjes was die mooie gift uit Nederland, dus die unieke link
van een burgemeester met dit bijzondere jaar, dat ik vanaf afgelopen
donderdag, toen ik de auto het plein op zag rijden zal vieren alsof het
Koningsdag is.
Als ik maar geen koek hoeft te happen of glibberige palingen uit een emmer
snot moet vissen. Ik zal zelfs geen Burgerlied maken, want dan verzuurt half
Nederland in mum van tijd.
Ik wens iedereen een mooi en zoet
burgerjaar.

_____________________________________________________________________________________

Vanwege het Griekse Pasen in deze nieuwsbrief een recept met lamsgehakt. Lamsgehakt is vaak
goedkoper te krijgen bij de halal-slagerijen (bijvoorbeeld in Marokkaanse of Turkse winkels)

Lamsburgers (4 stuks)
Ingredienten:
½ kilo lamsgehakt (mag enigszins gekruid zijn)
1 ei
wat paneermeel
2 lente uitjes
enkele takjes koriander
enkele takjes platte peterselie
wat geraspte gember ( 30 gram)
zout en peper naar smaak
½ fijngehakte chilipeper of pepervlokken
Bereiding:
Doe het gehakt in een schaal. Maak de lente uitjes schoon en verwijder eventuele droge stukjes en
snijd ze heel erg fijn.
Was de koriander en peterselie en snijd ook deze heel fijn of hak ze fijn met een kruidenhakmesje.
Schil een stukje gemberwortel en rasp dit fijn boven het gehakt. Strooi een flinke snuif komijnpoeder
door het gehakt en hak ook de halve chilipeper fijn. Doe alle ingrediënten bij het gehakt en kneed het
goed door elkaar, voeg het ei en langzaamaan wat paneermeel toe tot het mengsel niet zo vochtig
meer is. Maak er ballen van en druk ze plat tot je burgers hebt van ongeveer 2 centimeter dikte.
Doe in een verwarmde koekenpan wat olijfolie om de burgers in te bakken. Draai de burgers om als de
ene kant goudbruin is. Draai het vuur wat lager en laat de lamsburgers langzaam garen.
Lekker in een Grieks pitabroodje of met gebakken aardappeltjes. Serveer hierbij een tzatzikisaus en
een frisse salade met rucola, munt, tomaatjes, komkommerblokjes en wat feta.
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

Maria, Janja, Siemon, Thea, Jan, Angela en Dick
Hieronder nog een tweetal cursussen, aangeboden door twee gasten van ons.

Mindfullness op Zuidoost Kreta
Voor hoogsensitieven en rustzoekers
Kom je er niet aan toe bij jezelf stil te staan?
Dan kan de natuur van Zuidoost Kreta voor jou de plek zijn om tot rust te komen. Je
onthaast als vanzelf in de natuur van Kreta. Je komt tot rust in de stilte en dus tot jezelf.
Wanneer dat maar goed voelt kun je kuieren, klimmen en klauteren, wandelen en letterlijk
stil staan bij jezelf. Programma op maat voor jou, in de groep als je dat wilt, individueel als
je dat liever hebt. En allebei kan ook. Er zal veel aandacht zijn voor mindfulness. Ervaar in 5
dagen je handicap als je grootste talent. Ook de prijs is op maat. Neem contact op met
Maarten Smit voor de mogelijheden 06 165 28 387 en kijk op zijn
website; www.hoogsensitieven.nl

'De Kracht van Kreta'
Een week over Leven en Loopbaan

21 t/m 25 oktober 2013
Deze week valt in de onderwijs-herfstvakantie van
Midden - en Noord Nederland.
In verband met de (stijgende) prijzen van de vluchten en de beschikbaarheid in de
accommodatie 'Villa Mertiza' is het aan te bevelen tijdig te reserveren.
Wilt u een aanvraag indienen voor een groep / team

(minimaal 6 - maximaal 12 personen)
in oktober of een andere periode in 2013,
dan kunt u contact met mij opnemen.

Nadere informatie : telefoon: 030 – 2314477
e-mail : info@stenvers-loopbaancoaching.nl

Kijk ook voor aanbiedingen wat betreft
boekingen en vluchten op www.mertiza.com

