NIEUWSBRIEF DECEMBER 2008
Beste Lezers van de Nieuwsbrief,
De laatste maand van het jaar is begonnen.
En dat betekent speculaasbrokken
wegwerken, Sinterklaas wegwerken en met
grote spoed (zie hiernaast) op naar de
kerstdagen. Genietend van een pan
boerenkool, (waar de vorst overheen in
gegaan!!) en plannen maken onder het
motto, “Wat doen we bij wie” Dat geldt
voor jullie, dat geldt ook voor ons. Ineens
zomaar midden in de Nederlandse tradities.
Hoe dan ook, wat je waar ook doet deze
maand, heel veel plezier!

IN DEZE NIEUWSBRIEF ONDERMEER:
- MERTIZA WORDT UITGEBREID MET DRIE MOOIE APPARTEMENTEN
- EERSTE LUSTRUM GEVIERD MET ACTIVITEITEN EN AANBIEDINGEN o.a.:
- HEEL BIJZONDERE WANDELWEEK VAN 5 TOT 12 APRIL
- VLUCHTEN VANUIT NEDERLAND NU AL TE BOEKEN
- EEN GRIEKS BORRELHAPJE VOOR DE FEESTDAGEN
EEN KWESTIE VAN JE FANTASIE GEBRUIKEN
Meppel is onze tijdelijke woonplaats en de achterkamer van onze woning is ons tijdelijk
kantoor. Hier buigen wij ons over onze plannen, maken wij afspraken en boeken wij ook nog
eens een leuk aantal nieuwe gasten voor 2009. Terwijl de snert- (dat een dag moet
indikken!!) geur vanuit de keuken ons tegemoet komt, zetten wij zonnige ideetjes neer voor
ons eerste lustrum. Het is een kwestie van je ogen sluiten en je Mirtos voor de geest halen.
In deze Nieuwsbrief ontvouwen wij een aantal evenementen en
aanbiedingen.
Keulen-Heraklion
24/4 – 4/5 € 298,26/4 – 4/5 € 338,-

MEIVAKANTIE DURE
VLUCHTEN, MAAR…
Als je op 24 april vertrekt en op 4 mei terugkeert, dan kun je nog voor 298 Euro vliegen
vanaf Keulen met www.germanwings.nl
Vertrek je op 22 april en keer je terug op 4 mei ,dan ben je vanaf Düsseldorf voor 340 Euro
heen en weer. www.tuifly.com Deze vluchten zullen in de loop van de tijd zeker duurder
worden.
BOEKEN VANUIT NEDERLAND NU MOGELIJK
De eerste touroperators bieden al vluchten aan voor 2009. Zo kun je
op www.sunweb.nl vluchten vinden en via www.neckermann.com Ook
bij reisbureau Travel Slide in Rotterdam kun je al je stoel bespreken. www.travelslide.nl Of
bel Travel Slide in Rotterdam 010-2450955. Wij zullen er helaas wel aan moeten wennen dat
de vluchten in 2009 prijziger zijn, in vergelijking met vorig jaar. Nog een laatste nieuwtje:
Vanaf 2009 kun je via www.transavia.com niet meer online boeken. HELAAS!
NIEUWS OVER
VLUCHTEN

,
- Ons eerste lustrum
- Dit gaat gepaard met allerlei activiteiten
- Nieuwe folders
- Nieuwe lay-out van briefpapier
- Buitencentrum Dakanari opent haar deuren voor speciale groepen
- Drie extra appartementen voor Villa Mertiza

HET EERSTE LUSTRUM

(foto: Villa Mertiza 2005)
In 2005 zijn wij met Villa Mertiza nieuwe stijl begonnen.
Voordien hadden de eigenaren de studio’s en appartementen in
garant verhuurd aan reisorganisaties, zoals Bosman Reizen. Alles
zat nog goed in de verf, maar was nogal sobertjes ingericht. De
eigenaren hebben, samen met ons, gezorgd voor de
verbouwingen en o.a. de verbetering van het warm
watersysteem. Wij hebben vanaf 2005 het accent gelegd op
persoonlijke benadering en service. Dat wij komend jaar aan ons
5e seizoen kunnen beginnen is een feestje waard. Wij
organiseren dit jaar bijzondere activiteiten. Enkele zijn nog in de
fase: “We denken er nog eens goed over na”, andere zijn uitgewerkt. Kijk maar even verder
in de Nieuwsbrief.
NIEUWE FOLDERS
Nu waren de oude bijna op, zowel de Nederlands- als de Engelstalige. Een goede reden om
te denken aan een geheel vernieuwde folder, met meer informatie over onze activiteiten.
Extra aanleiding om ook nog eens naar onze lay-out te kijken. Kortom, de drukker is er druk
mee. Gasten, die van ons een bevestiging krijgen, zullen zien dat ook dat papier er qua
uiterlijk heel anders uitz1et.
DAKANARI OPENT HAAR DEUREN
Wij hebben in de vorige Nieuwsbrief al het nodige verteld over ons buitencentrum Dakanari.
Op dit moment zijn wij aan het zoeken naar allerlei vormen van netwerken om organisatoren
van cursussen, trainingen en workshops te informeren over deze mogelijkheid. Speciaal voor
Dakanari komt er een aparte folder uit. Ben je zelf geïnteresseerd of weet je anderen? Bel of
mail ons dan even. Wij sturen graag de informatie op.
VILLA MERTIZA BREIDT UIT
Omdat wij dringend behoefte hebben aan
meer accommodatie, hebben wij na lang
beraad besloten de drie prachtige
appartementen van Aleikos en Popi te
huren. Je vindt er verderop in deze
Nieuwsbrief meer informatie over.
VILLA MERTIZA GAAT ER IETS
HEEL MOOIS VAN MAKEN
OOK IN

2009

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2009
WIJ ORGANISEREN EEN UNIEKE

MET DE ALLERBESTE OOST KRETA GIDS

Angela Panagopoulou is de Nederlands sprekende gids, die
haar gasten keer op keer verrast met schitterende
wandelbestemmingen, haar grote kennis van het eiland en de
natuur en niet in de laatste plaats, haar innemende
persoonlijkheid. Wij werken nu 5 jaar met haar samen en wij
en onze gasten zijn zeer enthousiast over haar en haar
wandelingen. Wandelen met Angela is een feest!
Tijdens deze week krijg je 5, deels geheel nieuwe,
adembenemende wandelingen aangeboden. Je wordt
opgehaald vanuit Villa Mertiza en gebracht naar het startpunt
van de wandeling. En uiteraard word je daar of elders weer
opgehaald en thuisgebracht. De wandelgebieden zijn zeer
gevarieerd en dat geldt dus ook voor dit aanbod.
De wandelingen hebben als pure wandeltijd 3½ – 5 uur. Maar Angela kent ook de leuke plekjes om uit te
rusten. Zij heeft goede contacten met eigenaars van kafenions, zodat er altijd voldoende tijd is om rustend
te genieten van de couleur locale.
Je kunt deze wandelvakantie boeken via Villa Mertiza.
Daarbij is inbegrepen:
Vlucht Amsterdam-Heraklion v.v.
Transfer Heraklion-Mirtos v.v.
Logies en ontbijt in de smaakvol ingerichte VILLA
MERTIZA
5 Wandelingen, inclusief de dagelijkse transfers
Prijs € 685,- per persoon, dus inclusief vlucht
op basis van 2 personen per kamer.
Meerprijs 1 persoonskamer €120,Bijboeken is mogelijk. 1 week logies en transfer voor
€ 170,Opgave z.s.m., doch uiterlijk tot 15 januari
2009

Jubileum programma juni korting
JUNI AANBIEDING TWEE WEKEN MET EEN 5 X 5 AANBIEDING
Bij vertrek tussen 29 mei en 5 juni
Twee weken Studio
Twee weken Appartement
Ontbijten
Auto twee weken
DVD speler

€ 555,€ 55,- korting
€
5,55 per dag
€ 55,- korting
€
5,- per week

(voordeel
(voordeel
(voordeel
(voordeel
(voordeel

€
€
€
€
€

45,-)
55,-)
1,45 per ontbijt)
55,- per 2 wkn.)
10,-)

En een lekkere fles MERTIZA PENDE (=5) wijn, rood of wit.
Ook in juni leeft het plan om iets echt heel speciaals te doen. Over onderstaand
programma zijn wij nog in gesprek met de organisatoren. Volgende maand komt er meer
duidelijkheid.

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2009

Jubileum
Concertweek

Casa dei Mezzo Music Festival
Makrigialos  19-23 juni 2009
Villa Mertiza organiseert een zeer speciale concertweek in juni 2009. Daartoe werken wij
samen met de organisatoren van het Casa del Mezzo Music Festival in het dorp Makrigialos,
ongeveer 40 kilometer van Mirtos. Deze week staat dan in het teken van klassieke muziek en
volksmuziek. De beroemde Noorse sopraan Katerina Gericke is o.m. de gast. (zie
www.isagericke.com) Zie ook foto op deze bladzijde.
Deze week houdt in dat je een week of langer, bij ons logeert en 5 dagen lang kunt genieten
van klassieke en volksmuziek concerten aan de Zuidoost kust van Kreta. Je wordt iedere dag
door ons gebracht en weer opgehaald.
Je betaalt voor dit speciale evenement € 375,-* per persoon. Dat betekent:
transfer Heraklion – Mirtos v.v
verblijf in Villa Mertiza
transfer Concerten
alle concerten van Casa dei Mezzo Music Festival
(op basis van 2 personen per kamer)
Boekingen: Voor 1 april 2009
* prijs nog onder voorbehoud!!

LAATSTE NIEUWS

ALEIKOS PANORAMA
VILLA MERTIZA BREIDT UIT

Wij hebben besloten om drie extra
appartementen in garant te huren van Popi en
Aleikos, de uitbaters van restaurant Akti.
Aleikos Appartementen liggen even buiten het
dorp, richting de benzinepomp. Op ongeveer
150 meter afstand gaat een weg redelijk steil
naar boven. Daar aangekomen liggen de drie
appartementen met voor zich een werkelijk
schitterend panorama. Wij geven de
tweekamer appartementen deze winter een
echte Mertiza inrichting, dus we brengen kleur
en smaak aan. Daarnaast zorgen wij dat het voorzieningen niveau op Mertiza pijl komt,
zodat Aleikos Appartementen een waardige dependance worden. De prijzen zijn gelijk aan
die van Villa Mertiza en Villa Lambros.
13 DECEMBER EEN GEZELLIGE REISDAG OP AIRPORT ROTTERDAM
“ Ons reisbureau” Travel Slide heeft zaterdag 13 december een heel leuke dag
Het complete reisaanbod voor 2009 vanaf Rotterdam Airport gepresenteerd door de
reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen. Met:
* Informatie over alle Europese bestemmingen vanaf Rotterdam Airport.
* Tips voor de leukste vakanties met uw gezin.
* Volop kinderanimatie.
* Rondleidingen achter de schermen.
* Heerlijke buitenlandse hapjes en drankjes.
* Gratis toegang en parkeren.
* Leuke acties en aanbiedingen.
* Vlucht en/of vakantiereis direct boekbaar.
DUS KOM LANGS MET UW HELE GEZIN EN MAAK OP EEN LEUKE MANIER KENNIS MET
ROTTERDAM AIRPORT!!! WIJ ZIJN ER OVERIGENS OOK BIJ!!
VAN 10.00 – 16.00 UUR
Als je bij Travel Slide boekt krijg je gratis langparkeerkaart voor Rotterdam Airport

COLUMN VAN DE MAAND

WIJ LUIDEN HET JAAR IN MET…TISSUES
Op 1 januari 2009 ben ik een uur te gast in de
studio van RTV Drenthe. Aanleiding is het 20jarig bestaan van de regionale omroep van Bartje
en bruune Boon’n. Tussen 14.00 en 15.00 uur
gaat de radio uitzending over de service
programma’s, die ik er o.a. jarenlang mocht
produceren en presenteren. Het wordt een uurtje
pure nostalgie, dus heb ik een kilootje of 2
tissues ingeslagen.

Jarenlang heb ik als programmamaker voor de Drentse regionale omroep gewerkt. Een
geweldig leuke tijd. Het was pionierswerk. Een kleine groep, meest jonge medewerkers
zorgde voor aanvankelijk drie uitzenduren per dag, wat na een jaar werd uitgebreid tot
zeven. Met die verbreding werd de weg vrijgemaakt voor mijn tweede loopbaan in
omroepland. De eerste loopbaan was in de zeventiger jaren in Hilversum, waar ik het maar
matig naar mijn zin had. Ik was er, geloof ik, ook nog wat te jong voor. De regionale omroep
bood mij, op gerijpte leeftijd, of wat daar voor door gaat, de kans om heel breed te kunnen
werken. Er is in tegenstelling tot Hilversum minder sprake van hokjesgeest, dus ik leerde pas
echt alle kneepjes van het vak. Regisseren, produceren en het presenteren van alle
mogelijke soorten programma’s. Had ik een idee, dan kon ik dat voorleggen aan mijn
meerderen. Vaak werd het idee gehonoreerd.
Zo opperde ik op een dag, dat het leuk zou zijn om
een dag lang een gezagvoerder van Transavia te
volgen. Ik had iemand gevonden die in Drenthe woonde. Zo werd ik ’s morgens door deze
piloot om vier uur opgehaald bij het omroeppand. Exact twaalf uur later stond ik weer op de
parkeerplaats van Radio Drenthe. In de tussenliggende
twaalf uur waren wij naar Schiphol gereden, had ik
gezien welke voorbereidingen de gezagvoerder moest
doen, zoals een bezoek aan een soort ground control ,
waarbij moest worden bepaald hoeveel kerosine er
moest worden getankt. Ook werd de actuele
weerssituatie bekeken, die wij tijdens de vlucht zouden
meemaken. Overal stond ik er als nieuwsgierig
programmamaker met mijn opnameapparatuur bovenop.
Toen mocht je nog in de cockpit meevliegen en daar heb
ik gezien dat het tijdens stijgen en dalen topdrukte is, maar tijdens de vlucht zeer relaxt.
Men is zeer waakzaam, maar de geïnterviewde had alle tijd om mij van alles te vertellen,
terwijl hij met zijn linkerbeen tegen het, ik zal maar zeggen, dashboard zat. Wij landden op
Heraklion, waar we op het vliegveld, naast het toestel, nog een deeltje van het interview
deden. Vijftig minuten na landing stegen wij weer op, om ruim drie uur later op Airport
Groningen te landen. Ik was nog nooit op Kreta geweest en het bezoek aan het vliegveld
had me er ook niet enthousiast voor gemaakt. Kreta had geen enkele kans gekregen zich
leuk aan mij voor te stellen. Gek, als je je bedenkt dat je er dan ruim tien jaar later een hotel
runt. In tien jaar (snif and snotter…) kan veel gebeuren. “ Siemon, geef me die tissues even
aan!!”
(foto is van het oude pand van Radio Drenthe in Assen).

RECEPT VAN DE
(KERST)MAAND

SIEMONS BEHAAGLIJKE
BORRELBALLETJES
(speciaal voor de kerstdagen)

Griekse balletjes
1 kg h.o.h. gehakt (dit is iets smeuiger)
8 eetlepels paneermeel
2 eetlepels verse peterselie (of 1 eetl. gedroogd)
1 eetlepel gedroogde munt
2 teentjes knoflook
2 eetlepels olie
2 uien
2 eieren
1 theelepel peper
2 theelepels zout
1 theelepel oregano
2 eetlepels geraspte Griekse kaas
Frituurolie of olijfolie
bloem
Het gehakt met het paneermeel en de peterselie en munt goed door elkaar mengen.
Vervolgens de uien en knoflook heel fijn snipperen en deze samen met de eieren, peper,
zout, oregano, geraspte kaas en 2 eetlepels olijfolie aan het gehakt toevoegen en kneed dit
tot een glad geheel. Hiervan 30-40 gehaktballetjes rollen, haal ze door de bloem en bak ze
donkerbruin in de hete olie(ca. 10 min.) Heet opdienen. Dit laatste is essentieel voor de
smaak.
En daarna lekkertjes….

KORT LAATSTE NIEUWS
Woon je in het noorden van Nederland? Siga To Krasi, treedt op 14 januari 2009 op in
Restaurant Delfi in Assen.
Ook Kerstman was 13 december op de reisdag op
Rotterdam Airport (zie foto)
Tot de volgende mailing. Dat wordt dan onze
speciale kerstgroet
Namens HET MERTIZA TEAM
Hartelijke groet
Dick Ridder

