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GASTENDAG 2014
IN GRIEKSE TRADITIE
MERTIZA
OP
HOGE
POTEN
TERUG
IN MIRTOS

MIRTOS BOUWT

Beste gasten, beste lezers,
’t Seizoen kan beginnen, want wij zijn binnen. Het zou een titel voor een liedje kunnen zijn ….
Samen met al onze gasten een keer een opnamestudio in en dan een soort, eh… carnavalsliedje?
Hoe dan ook, het seizoen is begonnen. Vroeger dan ooit hadden we de afgelopen week vier kamers al
bezet. Gelukkig stond Maria al weken lang in een soort katapultstand en was één van de eerste zinnen
die zij sprak: ‘Wanneer kan ik beginnen?’ Nou dat kon heel snel. Dat moest ook wel, want we hadden
een paar boekingen staan voor maart. Nu is bijna het gehele gebouw al door haar krachtige vingers
gegaan. Drie kamers moeten nog worden gekuist, maar die zijn bezet omdat we nog wat opslagruimte
nodig hebben en een kantoorruimte. Dit laatste omdat wij de ontbijtkeuken verbouwen. Daarover straks
wat meer.

Eerst nog even terugkijken op een mooie dag in
maart. Wat een geweldig leuk feest was het. 136
bekenden die voor en achter de schermen, maar
vooral lekker ‘in het wild’ genoten van Griekse sferen
in Hollandse dreven. De Glasbak in Almere was even
een
Kretens
dorpshuis.
Alleen al de tafel
die vol eten
stond.
Het
snode plannetje
om onze gasten
te vragen om in
de
Griekse
traditie wat klaar te maken en dat mee te nemen viel in goede
aarde. Het was zeker geen verplichting, maar heel veel bezoekers
hebben lekkernijen meegenomen. De meeste van Hellenistische
origine, maar ook uit andere streken. Daarvoor nog een keer heel
veel dank. ’t Was veel en lekker. Dat bleek, want er werd stevig
aangevallen. Gelukkig stroomde het eten nog lang binnen, zodat de
tafel steeds weer kon worden aangevuld.

Sfeer wordt sterk door muziek bepaald en die was ook volop voorhanden. Onze ‘huisband’ Kompania
Siga kampte helaas met ziekte van drie leden, maar ze speelden geweldig door deze handicap heen. Zij
horen er zo bij! Andere Griekse klanken werden gemaakt door het gezelschap Synora, voor het eerst in
de samenstelling zoals die klonk op de gastendag. Vooraf was er nog ergens geoefend. De klarinetsolo
van Theo van Halen zit nog in mijn oren. Bravo allemaal. Verrassend was het optreden van Why Four,
vier grappige heren met heerlijk samenklinkende stemmen. Het plezier spatte er

vanaf en kwam goed binnen bij ons publiek. Het koor Fluent onder leiding van onze vriend Maarten Smit
bracht een stille, wat sacrale sfeer mee. Wij verheugen ons op hun komst in oktober, als zij in Mirtos
gaan oefenen en wellicht ook een optreden gaan verzorgen. Tenslotte Nick Teunissen, die ik dit keer
mocht begeleiden. Het ingetogen ‘Zij zijn niet dood’ en het vrolijke ‘Allerliefste Allermooiste’ maakten
veel indruk.
Het geluid en de zaaltechniek werden aangestuurd door onze Ismir met behulp van Ricardo Peters van
het Open Podium Almere. Zij hebben ons veel zorgen en dus werk uit handen genomen.
Het leuke van bijna alle optredende acts is dat een of meerdere of zelfs alle gasten zijn van Villa Mertiza.

In een andere zaal gaven Thea en
Willeke demonstraties van hun
kunnen, verkochten de mensen
van de Griekse Shop uit Zaandam
hun producten, kon er worden
gesnuffeld in de boeken van
uitgeverij Ta Gramata
en
presenteerden
onze
nieuwe
partners van Prinos Reizen zich
aan onze gasten.
De raki vloeide, de ouzo ook
evenals de rode- en witte wijn,
die we naarstig moesten bijkopen.
Rond half zeven verlieten de
laatste gasten De Glasbak. Wij
hebben thuis alleen maar zitten
nagenieten en de volgende dagen
evenzo plezier gehad om veel
leuke, mooie reacties.
Kortom, een heerlijke Gastendag!

De foto’s
zijn van
Jaap van
de Gevel
en Jan
van der
Sleen.

Een filmpje, even uit de
hand gedraaid door Sonja
ter Laag, van een deel van
het optreden van Nick
Teunissen met
‘Allerliefste allermooiste’
is te vinden op:

https://www.facebook.com/photo.php?v=809822589033275&set=p.809822589033275&type=2&theater

Villa Mertiza is nooit af
Tijdens de gastendag hebben wij wat lekkernijen kunnen
overhandigen aan Marga en Gijs van Willigen. Zie Marga’s reactie!
Zij hadden gereageerd op een Facebookoproep om ideetjes aan te
leveren voor verbeteringen in ons gebouw, zodat onze
boekhouder tevreden kon zijn over meer investeringen. Hun idee
was om in de badkamer te zorgen voor meer opbergruimte voor
bijvoorbeeld make-up, gebitsverzorging en alles wat een mens
okselfris kan maken en houden. Het werden planchettes. Deze
worden op dit moment in alle badkamers geplaatst.
Herman Wezenberg, goede vriend uit Zwolle, ook wel Handige
Herman genoemd is weer ingevlogen om Villa Mertiza piekfijn in
orde te brengen voor het seizoen.

Naast de planchetteklus schildert hij vlekken weg. Sterker nog, hij schildert hele vlakken, met name aan
de achterkant van het gebouw. Daar is klimop weggehaald en moeten de muren na een flinke
schuurbeurt worden overgeschilderd. Verlichting en sanitair worden nagekeken en zo nodig vervangen.
Villa Mertiza, nee het is nooit af. Ook tijdens het seizoen gebeuren er dingetjes die altijd weer om snelle
actie vragen. Belangrijk is dat we het zo goed
als mogelijk bijhouden. Dat we investeren
waar mogelijk, en echt niet alleen omdat onze
boekhouder dat graag wil, en ideetjes die onze
gasten hebben serieus overwegen.
De ontbijtkeuken wordt gerenoveerd. Wij
willen meer capaciteit voor de oven, vanwege
afbakbroodjes en ander snoepgoed en onze
afwasmachine kreunt van de reumatiek. Wij
hopen op een snellere machine met dank voor
negen jaar trouwe arbeid van ons huidige
apparaat. Mijn kantoortje wordt iets groter,
zodat we zo nu en dan met twee personen
daar aan het werk kunnen.
Handige Herman sloopt een muurtie in de ontbijtkeuken.

TOT 10 JULI ZIJN ONZE PRIJZEN NOG MIDSEIZOENPRIJZEN
EN VLIEG JE VOOR 345 RETOUR AMSTERDAM - HERAKLION
OM BIJVOORBEELD LEKKER OP CHRISSI TE LUIEREN.

IDEETJE?

Aleikos Panorama ook niet
(uitzicht Aleikos)
Onze dependance is anders dan Villa Mertiza. Wij hebben
nu voor het zesde jaar dit o zo fraai gelegen kleine
complex van Poppy en Aleikos in ons aanbod. Daar hebben
we nog geen dag spijt van gehad. Het zijn prettige kamers
en er is een panoramisch uitzicht en veel rust, waar men
van harte van geniet. Aleikos Panorama heeft een aantal
echte fans, vaak ook met voorkeur voor net dat
appartement of voor de kleinere studio.
Wij overwegen daar dit jaar parasols te vervangen door
een overkapping, zodat je een idee van een veranda krijgt.
In de afgelopen zes jaar zijn de parasols daar bij bosjes gesneuveld. Eén keertje goed investeren in een
permanente oplossing lijkt een beter plan. Er blijft dan voldoende plek over om ook van de volle zon te
genieten. Verder komen er nieuwe spiegels in de badkamers en hebben we nog wel wat gedachten
omtrent verbetering van de kwaliteit.
Ook Mirtos bouwt verder
Aan de Winkels:
Door het vertrek van Irene en Michael uit Mirtos is hun
winkel ‘Miracles of Nature’ nu gesloten. Maar hij gaat
weer open. De zoon van Panagiotis, Manos, gaat met
zijn vriendin eigenzinnige dingen verkopen, vaak zelf
vervaardigd.
Dit heeft blijkbaar een domino-effect, want in de
souvenirshop Edem komt een nieuwe winkel, gerund
door Maria en Ria, twee leuke meiden uit onze regio.
Ook zij gaan ondermeer zelfgemaakte producten
verkopen. daarvoor hebben zij op de eerste etage een
werkplaats in gedachten. Twee mooie initiatieven.
Tina, eigenaresse van twee smaakvolle winkels neemt ook haar intrek in de voormalige juweliershop van
Janna van Hotel Mirtos. Wij begrijpen dat daar allerlei cosmetica van natuurproducten zal worden
verkocht.
Een restaurant:
Michalis en Katarina van Restaurant Votsalo hebben deze winter in het geheel niet stilgezeten. Hun
restaurant is totaal verbouwd. Ook het terras is aangepakt. Nu kun je vanaf het bovendeel beter uitkijken
op de boulevard en de zee. Het is echt een heel mooie zaak geworden met beslist weer een uitstekende
menukaart en vriendelijke bediening.
Een nieuwe bar:
Op de plaats waar Poppy en Aleikos jarenlang hun
heerlijke restaurant Akti hadden, zie de foto
hiernaast, verschijnt dit jaar een nieuwe
uitgaansgelegenheid. De kleinkinderen van de
originele eigenaar durven het aan. Gelukkig
daarom geen donker gat meer aan het begin van
de boulevard.

Het dorpsplein:
De tekeningen heb ik nog niet gezien, maar het ‘dode plein’ raakt zijn bijnaam kwijt. Het zal worden
opgeknapt. De verwachting is dat dit karwei deze maand gaat beginnen. Aanvankelijk wilde men het
plein autovrij maken, maar dat is verkeerstechnisch een te groot bezwaar. Er moet een doorstroming
mogelijk blijven, omdat er vaak op het kruispunt bij de supermarkten een infarctje ontstaat dankzij
leveranciers of zwaar verkeer dat van en naar Tertsa moet. Het dorpshuis dat nu zo goed als klaar is ligt
voortaan aan een mooi plein. Een mooie combi, al met al.

KYRA’S IN ZAANDAM EEN WINKEL VOL LEKKERNIJEN!
Op de gastendag kon men kennismaken met Griekse producten, geleverd
door Kyra’s, een smaakvolle delicatessenwinkel uit Zaandam. Maar niet
alleen een winkel, het is ook een afhaalrestaurant met een uitgebreid
aanbod aan delicatessen. Daarnaast kan men Kyra’s inschakelen als
cateraar en worden er regelmatig voor kleine gezelschappen workshops
Grieks koken gegeven. Zo nu en dan zijn er wijn- en bierproeverijen, kortom
een enorme aanrader als je zin hebt in al
die
Griekse heerlijkheden. Een tip: Wil je
een
geschenkpakket aan iemand geven?
Kyra’s doet je een goed voorstel.

Je vindt hen aan de Rozengracht 67
in het centrum van Zaandam.
Telefoon 075-20 24 921. Kijk maar
eens op hun website www.kyras.nl

Lamsstoofpot met spinazie (voor 4 personen)
Ingredienten:
ongeveer 600 gram lamsvlees
een flinke scheut olijfolie
150 gram bosuitjes
1 kleine eetlepel tomatenpuree
3 tenen knoflook, fijngehakt
paprikapoeder
zout en peper naar smaak
1 dl vleesbouillon
1 kilo spinazie
fijngehakte dille ( 1 bosje)
Griekse yoghurt
Bereidingswijze:
Snijd het vlees in niet al te kleine stukjes. Zet een stoofpan op het vuur en laat hem warm worden. Giet
dan de olijfolie erin. Wacht tot de olie heet is,voeg het vlees toe en bak het rondom bruin. Snijd de
bosuitjes in ringen van een centimeter en voeg dit bij het vlees. Schep er een kleine eetlepel
tomatenpuree door,de fijngehakte knoflook en de paprikapoeder. Giet de bouillon erbij en breng het op
smaak met zout en peper.
Breng het langzaam aan de kook en stoof het in ongeveer een uur gaar. Kijk regelmatig of het vlees
niet droog bakt en voeg eventueel nog wat bouillon toe, maar laat het niet al te vochtig worden. Voeg
na een uur de grof gehakte spinazie en de dille toe en laat het 15 minuten mee stoven. Breng eventueel
nog wat op smaak met zout en peper. Schep op elke portie een flinke eetlepel yoghurt.
Lekker met gebakken aardappelen uit de oven of rijst.
Eet smakelijk !

DAG MOOI WEEKEND
Terwijl ik dit schrijf is het weekend in aantocht. In de voorbereidingstijd zoals deze nemen wij het er een
beetje van. Een halfje. Op zondag werken we niet. Dan geen zwaaiende kwasten, wuivende poetsdoeken
of cirkelende zagen. Hooguit een blik op de inbox van mijn mailmachientje. Een blikje. Moet er ook wat
in de uitbox of kan het wachten tot morgen.
Dan is het maandag. De vlijtdag,
immers, wapperden in het
verleden op maandag niet talloze
gebleekte lakens in het Hollands
landschap? Zondag is de rustdag.
Of zoals in orthodoxe kringen
nog rotsvast wordt geloofd: Een
zondagsteek houdt geen week.
Daar rust geen zegen op.
Maandag gaat de mensheid er
weer
tegenaan.
In
het
middenoosten heeft men andere
dagen en andere rituelen. Eerst
een vrijdaggebed en dan hoppa.
Of de sabbat en dan zondag
hoppa.
Op woensdag is het gehaktdag, de midweekdag. Die woensdag was
een zegen in mijn poging het Grieks wat onder de knie te krijgen:
Woensdag: Gehaktdag, Tartaar, Tetarti. Woensdag is Tetarti. Maak
je er tetarto van, dan heb je een kwart, bijvoorbeeld kwart liter wijn.
Goed, ik zie het. Ik dwaal af.
Het weekend heeft voor Siemon en mij iets van zijn glans verloren.
Sterker: het is vervaagd. Vroeger, toen wij nog een fatsoenlijke baan
aan de wal hadden, konden we toeleven naar het weekend. Vijf
dagen noest arbeiden en dan aan het eind van de vrijdagmiddag het
klaslokaal sluiten of de studiodeur, snel naar huis en dan kon het
gaan beginnen. Meestal gingen wij vrijdagavond naar
Sirtaki, de enige echte Zwolse Griek. Die stond ons al op
te wachten met twee ferm ingeschonken glazen
‘karnemelk’ daarna een heerlijke wijn en overheerlijke
Griekse tong- en verhemelteverwenners. Dan werd het
laat, zodat zaterdagmorgen moest worden uitgeslapen,
uitgebreid ontbeten en dan uitgebreid geshopt op
markten en pleinen. Zondagavond was het feestelijk
gevoel verdreven door heimwee en verlangen naar de
vrijdagmiddag, zodat alleen een slaap ons verlicht uit het
weekend kon tillen. En dan weer vijf dagen uitkijken.

Hier lopen de dagen in elkaar over. Vaak vragen we ons af welke dag het is. ‘Oh, is het donderdag?’
‘Nee, het is vrijdag’. Kijkend op een verdwaalde kalender blijkt het Tetarti te zijn. Gelukkig net geleerd.
Het tijdgevoel heb je dankzij terugkerende rituelen. Zo is er op zaterdag de markt in Ierapetra, maar ja,
die speelt zich niet af onder onze neuzen. Op zondagmorgen welluidt de kerkbel. Wel en luid. Maar dat is
zo vroeg en wij wonen zo veraf, dat ook dat ongemerkt kan gaan. Niet voor onze gasten. Zeker niet…
Dus de tijd sluipt hier. Je moet het goed in de gaten houden. Want op maandag en woensdag gaan de
winkels in Ierapetra ’s avonds niet open, terwijl je net een blikje verf mist. Maar wanneer is het ook
alweer maandag en woensdag?

Voor de mensen om ons heen mag het dan weekend zijn, als er moet worden gewerkt, wordt er
gewerkt. Nee, iedere lezer van onze Nieuwsbrief weet inmiddels dat de bevolking niet lui is, zoals een
paar jaar geleden nog werd beweerd in domganskranten. Het is een nijver volk waar tussen wij ons
bewegen. En zodoende zijn er geen CAO’s voor boeren,
tuinders en vissers. Wel voor mensen in overheidsdiensten,
winkels en kantoren, zodat die elkaar op vrijdag een goed
weekend wensen: Kalo Sawatokyriako. Een goede
zaterdagzondag, daar is geen ander woord voor. Die mensen
gaan, als ze wat te makken hebben, dan graag naar een
restaurant, het liefst op zondagmiddag. Dan vliegen de
brisola’s je om de oren, de varkenskoteletten gaan linearecta
van de gril in de gretige monden. Eten is belangrijk, maar het
gezelschap is nog belangrijker. Een familie- en vrienden
gezelschap.
In het seizoen werken we zeven dagen in de week.
Maria vijf, maar als het druk is en er wordt gewisseld
van jewelste, dan aarzelt zij niet ook een zesde en een
heel enkele keer een zevende dag in Mertiza te
verschijnen. Zeven maanden per jaar geen weekend.
Maar geen van ons vindt dat dramatisch. Het hoort erbij.
En uiteindelijk kunnen we het in de overige maanden
van het jaar inhalen. Dan is het alle dagen weekend.
Maar dat duurt nog even. Eerst weer lekker op stoom
draaien. Wij hebben er zin in.
Nog wat laatste nieuwtjes:
Allereerst het droevige nieuws dat ons nu pas heeft bereikt, dat de vader van onze
eigenaren Michalis en zijn zuster Maria, Giannis, in november is overleden. Gasten die
Mertiza kennen van voor de tijd dat wij het bestierden, hebben hem vaak in en rondom
het gebouw gezien. Een allervriendelijkste oude man die hier graag was. Hij heeft de
negentig ruim mogen halen.
Als je oude foto’s van Mirtos leuk vindt en je bent in het dorp, loop dan eens langs bij
Michalis Zervakis in zijn pub ‘Stonoto?’, ja het vraagteken hoort bij de naam. Hoe zag
Yanna van Hotel Mirtos eruit als meisje van zes?
Over Mirtos Hote gesproken, jawel, die L hoort er niet achter… De L is terug! Dus hoort
er nu weer helemaal bij. Jarenlang moest het Hotel als Hote door het leven, maar de
eigenaren hebben het complex een enorme opknapbeurt gegeven met als kers op de
slagroom: de L!
Wij hebben een
cadeautje gekregen van
Willeke van der Sleen.
Wij mochten het
ontvangen op de
gastendag, waar Willeke
in een stand haar
nijverheidsspulletjes
verkocht. Het theesetje,
gemaakt van
bloempotten was bedoeld
voor het sépareetje links
naast de voordeur. Willek
es artikelen worden ook
verkocht in Aladin. Heel
erg hartelijk bedankt!

Mirtos The Movie is de 20.000 bezoekers op YouTube gepasseerd. Een felicitatie waard, zeker ook aan
cameravrouw Sonja ter Laag en editor Ismir Hero. En nog steeds vinden mensen de beeldige sferen van
de film.
Grieks Pasen op 20 april valt dit jaar samen met het Katholiek/Protestants Pasen. Dat gebeurt eens in
de zoveel tijd. Soms vindt het een week later plaats en het kan ook gebeuren dat er vijf weken tussen

zitten, zoals vorig jaar. Toen vierden de niet Orthodoxen Pasen in het laatste weekend van maart en de
Orthodoxen het eerste weekend van mei.
Op 3 april is het exact 9 jaar geleden dat wij
onze allereerste gasten ontvingen in kamer 107.
Twee dames, waarvan eentje een heel goede
vriendin, die net niet meer hebben gezien dat de
laatste werkstof in het luchtruim was verdwenen.
Precies op die datum, 3 april dus, hebben wij in
hetzelfde appartement onze eerste echt officiële
Mertizagasten. Gijs en Marga welkom en luidt
met ons hiermee het TIENDE seizoen in.

Tot zover deze
Nieuwsbrief van
april 2014.
Wij wensen iedereen een
heel mooi voorjaar toe.

De
Mertiza
Staf

