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VROEGBOEKKORTING
Boeken voor 15 december betekent 10%
korting
(betalen pas bij aankomst) En veel
vluchtprijzen
vanaf Duitsland nu erg voordelig te boeken.

Vakantiebeurs Rotterdam Airport
Villa Mertiza en Travel Slide zijn er ook!
ziehier de dames van Travel Slide:

In deze nieuwsbrief ondermeer:
Nieuw: low budget quality room Aleikos Panorama
Vroege Paasweek in april met activiteiten
April: uniek aanbod camperweek en week Villa Mertiza
Dakanari verleden tijd.
Oude school in Gdogia heeft de toekomst
Herstel na ravage Tertsa.

WINTERHUUR OP KRETA
Ons privé-huis is voor langere
tijd te huur, vanaf heden tot eind
februari.
140m2 en schitterend uitzicht

Beste Lezers van de nieuwsbrief.
Na het enorme noodweer brak in Mirtos een periode aan
van heerlijke zonneschijn en temperaturen van gemiddeld
23 graden. Dus het was een hele overgang toen wij
Zuidelijk Flevoland binnenreden. Storm en regen. Deze
nieuwsbrief wordt geschreven met onderbrekingen van
hevige niesbuien. We houden het (de) tempo erin. De laatste weken werden nog erg druk, omdat
er plotseling een hoop moest worden geregeld. Kijk maar verder in de brief, dan snap je waarom.
Het opruimen van Villa Mertiza ging overigens gestaag door, mede dankzij de hulp van onze
vrienden Giny en Wim. De tuin is geheel winterklaar gemaakt. Daarbij ontdekten wij dat onze
Moesmoela boom voor het eerst bloesem heeft. Geweldig, nadat 4 jaar geleden iemand gewoon
een pit in de tuin heeft gestopt.
Dus in april hopen wij onze
eerste bescheiden oogst te
nuttigen.
(FOTO MOESMOELA)
Voor wie nooit in het voorjaar bij
ons is, deze vrucht heet in het
Nederlands: Mispel. Zoetzuur.
Onze vernieuwde website heeft
nieuwe informatie. Omtrent de
prijzen, die voor 2010 niet
gestegen zijn en ook allerlei
nieuwe activiteiten, zoals de
combi-vakanties. Dus kijk maar
eens een keertje als je zin en tijd
hebt.

STORMACHTIGE ONTWIKKELINGEN DE LAATSE WEKEN VAN SEIZOEN 2009
Dakanari is verleden tijd.
Ons buitenverblijf Dakanari is
gesloten. De reden is de ziekte van
Salila, de eigenaresse van het terrein
en het huis. Haar gezondheid stond
het niet meer toe daar alleen te
wonen. Eén van haar twee zonen is
met zijn gezin in november naar
Dakanari verhuisd en woont nu in
het benedenverblijf. Hij zal, met zijn
vrouw de zorg voor zijn moeder op
zich nemen. Daardoor konden wij
het buitenverblijf niet meer
aanbieden, zoals wij dat ons voor
ogen hadden. Wij wensen Salila en
haar familie goede jaren toe op
Dakanari.
(Oude school van Gdogia)

Palio Skolio is de toekomst.
Met bovenstaande conclusie is bepaald geen einde gekomen aan ons idee
om ruimte te bieden voor kleinere groepen, die op allerlei manieren iets
willen leren van hun cursus, hun training of hun sessie. Waar kun je dat
beter doen dan in en rondom een oude school.
In het bergdorp Gdogia, 7 kilometer vanaf Mirtos, ligt hooggelegen het
honderdjarige gebouwtje, waar generaties lang kinderen onderwijs hebben
gehad. Enkelen van hen wonen nu, inmiddels een stuk, of zelfs een heel
stuk ouder, in Mirtos. Al een lange tijd is er geen onderwijs meer gegeven.
Het gebouw is degelijk opgeknapt en is, denken wij, ideaal voor allerlei
activiteiten. Schilderen, yoga, ademsessies, trainingen, noem maar op.
Niet alleen het gebouw,
maar ook het oude
schoolplein biedt veel
mogelijkheden. Onder de bomen lekker “bomen”, genieten van
het mooie, wijde uitzicht of van een lunch, die Sacha en
Siemon klaarmaken in de keuken van het gebouw. Wil je meer
informatie over Mertiza Buitencentrum Palio Skolio, kijk dan
maar eens op onze website www.mertiza-groepsreizen.com en
voor de sfeer hier alvast enkele foto’s.
(Prachtig uitzicht vanaf schoolplein)

SIGA TO KRASI Grieks zomerklanken in
de winter
Zondag 13 december speelt onze “huisband” op het vakantieplein op airport Eindhoven en…
woensdag 16 december, vanaf een uur of zeven, klinkt in restaurant Delphi in Assen de
vrolijke en soms ook melancholische muziek van Siga to Krasi. Bekend van hun optredens in
Mirtos. Ook komende mei vakantie zijn de mensen weer bij ons te gast en…hebben zij hun
instrumenten bij zich.

Tertsa na de vloed
Lambros en zijn familie zijn enkele
dagen voor ons vertrek naar
Nederland, afgereisd naar het vaste
land. Ze zullen daar waarschijnlijk
vele uren slaap inhalen na de enorme
ravage van de watervloed en het
opruimen daarvan. Na het gebeuren
is er nog een keer een enorme
hoeveelheid water naar beneden
gekomen. Niet rampzalig, maar wel
de veroorzaker van nog eens een
hoop modder in de straten. Toen ik
enkele weken geleden weer
langskwam, had men het terras
opnieuw gefundeerd, maar nu met
gewapend beton.

En het zag er direct al een stuk beter uit. Op dit moment
is men bezig de muren rondom het terras op te bouwen.
Na terugkomst aankomend voorjaar worden de pergola’s
opnieuw neergezet en zal alles verder afgewerkt worden.
Inmiddels is de overheid ook komen kijken om te
beoordelen of de staat of de lokale overheden iets zullen
bijdragen in de kosten van het herstel. Wij duimen!
In tijden van zo iets heftigs, kan er ook iets geks
gebeuren. Zomaar spontaan op het strand. Een oude
boom kreeg een nieuwe plek. “Stond die daar altijd al?”
Nee, het is meer een monument dat de mensen van
Tertsa daar hebben neergezet. Humor. Een beetje
galgenhumor, maar het staat voor ons vooral voor de
sfeer enige dagen na de zondvloed. Die van, we leven en
we gaan ook gewoon weer door. Vitaliteit!!
GESHOPT BIJ ALADIN?

Voor verschillende gasten hebben wij spullen meegenomen uit Aladin. Deze willen wij graag naar
jullie toe doen komen. Dus: Mail of bel ons even op welke wijze dit kan gebeuren.
info@mertiza.com of 06-34691715 (Siemon) of 06-52405845 (Siemon en Dick)

ALEIKOS PANORAMA:
We zullen doorgaan
Na het behoorlijke succes van 2009, gaan we graag
door met Aleikos Panorama. Wij hebben besloten om de
prijzen van 2010 te verlagen, waar het gaat om de
appartementen 1 en 4. Deze tweekamerappartementen
zijn heel geschikt voor 2-3 personen.
Appartement 2 is veel groter en geschikt voor een
aantal tot 4-5 personen. Met twee tweepersoonsbedden
en een goede banksofa is er volop ruimte. Dit
appartement heeft dezelfde prijs als de appartementen
in Villa Mertiza.
Extra studio
En dan komt er in 2010 ook nog een studio vrij. Deze
werd in 2009 bewoond door een mijnheer uit Mirtos, die
er overigens alleen sliep en waar onze gasten totaal geen last van hadden. En met deze studio is nu gebeurd
wat wij hopen: Hij is toegevoegd aan ons aanbod.
De studio in Aleikos Panorama is voor tweeërlei doeleinden zeer geschikt.
Als ruimte voor 1 persoon. De studio is niet heel groot, maar zeker ruim genoeg voor een single gast. Deze
studio kan ook bijgehuurd worden als je met meerdere personen een tweekamer appartement wilt en een
aparte slaapruimte wenst, met het voordeel dat het natuurlijk een extra badkamer en een extra keuken heeft.

low budget
quality room
(Mirtos vanaf centraal terras)

Studio 3 in Aleikos Panorama wordt een zogenaamd
low budget quality room. Een goed ingerichte,
keurig verzorgde en kleurrijk gedecoreerde studio
voor 1 persoon. De prijs is gedurende het gehele
seizoen € 25,- per nacht. Wij denken dat wij hier
veel mensen een groot plezier zullen doen.

CHAOS WEKEN IN 2010 IN
MIRTOS/GDOGIA
Afgelopen seizoen hebben wij in Aleikos Panorama Victor
Benckhuijsen te gast gehad. Victor is ceramist, maar ook schilder. Hij geeft
les, maar werkt zelf ook als kunstenaar in Dongen. Ons contact ontwikkelde zich heel leuk. Hij
vertelde hoe zijn werkwijze is. Eerst chaos scheppen, waar vanuit je iets kunt creëren.
Wij hebben afgesproken elkaar binnenkort te treffen om te praten over een cursus op Kreta. En dan moet je
denken aan: schilderen, boetseren en eventueel beeldhouwen. Als opwarmertje wil ik alvast Victor aan het
woord laten:

Cursus tekenen en schilderen en een beeld (van stenen) op Kreta ; tijdens uw vakantie in 2010.
In samenwerking met Villa Mertiza in het schilderachtige dorpje Mirtos aan de luwe zuid/oost kust van Kreta,
organiseert beeldend kunstenaar Victor Benckhuijsen, uit Nederland kunstzinnige werkweken voor
vakantiegangers. De centrale werkplaats vormt Gdogia op met het eiland Kreta. Vanuit tekenen en schilderen
voor beginners, gaan we op zoek naar een persoonlijk creatieve interpretatie van het eiland. Tekeningen en

schilderingen kunnen o.a. leiden tot 3 dimensionale beelden, die gevormd kunnen worden uit de bestaande
natuurlijke elementen van Kreta. Het eiland Kreta in Griekenland doemt op uit de rotsen, die uit de zee reizen
en als bodem van de zee hun weg onder water als rotsen vervolgen.
Mirtos boulevard. V.B..2009
Creatieve Chaos weken:
De mythologie volgens Hesiodes; 700 v. Chr., begon met de
schepping van de aarde door Chaos. Het eerste godenhuwelijk
was tussen Gaia (de aarde) en Ouranos (de hemel). Kreta ademt
mede dankzij de Griekse mythogie nog steeds deze
oorspronkelijkheid van het leven. Door er te ordenen vanuit de
chaos ontstaat voor ieder mens een grote inspiratie; die ook ten
grondslag bij het ontstaan van de mythologie heeft bestaan en
naar het lijkt inhoudelijk voldoende is geweest als grondslag voor
het leven op Kreta tot op heden. Mirtos is een dorpje waar de oorspronkelijkheid nog steeds voortduurt. Het
dorpje wordt bewoond door Kreteaanse Grieken, op een oorspronkelijke wijze. De eerste toeristen van Mirtos
waren de hippies. Het dorp heeft daardoor een kunstzinnig karakter gekregen met voornamelijk de Griekse
inwoners van Mirtos, die gewend en verweven zijn met de toenmalige idealistische nieuwkomers. Het beleven
van Kreta; door creatief met de elementen aan de slag te gaan, verlevendigt de beleving van de
oorspronkelijkheid van Kreta. Door vanuit de chaos te leren tekenen en schilderen in het oude
schoolgebouwtje in Gdogia (bij Mirtos) in de ochtend uren projecteren we ons beeldend ontstane idee in de
natuur van Kreta. Deze methode maakt het voor iedereen mogelijk deel te nemen. Ook de onervaren
tekenaars. Het gaat niet om leren tekenen en schilderen maar een begin te maken de betekenis van leren
tekenen te motiveren met eenvoudig onderricht; voor iedereen te volgen. Vanuit de chaos ontstaat vorm mede
tot stand gekomen door de indrukken, die je daar opdoet. Visueel gaan we de indruk van Kreta omzetten in
eigen beelden van uit het niets en het op Kreta zijn. Zo leer je dan toch tekenen en schilderen, maar niet met
de beperkingen van teken- en schildertechnieken.
Als keramist ben ik geïnteresseerd in de steenmassa's en hun oorspronkelijkheid.
Vanuit Gdogia ; gelegen in de bergen wordt u in de
ochtend uren begeleid in tekenen, schilderen, boetseren
en de individuele ideeën uitgewerkt. De middag is vrij
besteedbaar voor uw vakantie met anderen. Ideeën
uitbroeden kan tijdens uw kennismakingen met Kreta
d.m.v. uittochtjes. U gaat dan uiteindelijk naar huis met
een eigen gemaakt beeld van een inspirerend eiland en
rustige vakantie. Tijdens de workshops van 10.00 - 1300
uur leert u onder begeleiding, zonder ervaren te zijn o.a.:
schetsen, schilderen, idee vormen voor een beeld aan
zee, boetseren van beelden, straatbeeld tekenen en
schilderen en de omgeving kunstzinnig te vertalen.
Ben je geïnteresseerd?
Volgende nieuwsbrief kan ik vertellen wanneer deze
chaosweken plaatsvinden, hoe je je kunt opgeven,
waar je inlichtingen kunt inwinnen e.d. . Wil je iets
meer weten over het werk en de werkwijze van
Victor Benkhuijsen? Kijk dan op
www.victorbenckhuijsen.nl
Inlichtingen:
Galerie/ateliers Victor Benckhuijsen
Sint Josephstraat 121. Dongen. 5104 EC
Tel 0162 320273
mail: ceramics@concepts.nl

2 erg leuke (vinden wij) activiteiten in april 2010
Pasen in Mirtos
Op 4 april vieren de orthodoxe kerk en de katholieke en protestantse
kerken op dezelfde datum Pasen. Dat komt eens in de zoveel tijd
voor. Daarom kunnen mensen wellicht wat gemakkelijker een keer
het Griekse Pasen meemaken. Wij hebben in die periode een
kleinere groep mensen te gast, die in groepsverband dit gebeuren
willen meemaken. Zij komen op 2 april, Goede Vrijdag en blijven een
week. Maar er is nog voldoende ruimte voor individuele gasten in
Villa Mertiza en in Aleikos Panorama is ook nog eens voldoende plek.
Daarom vinden wij het leuk om een speciale aanbieding te doen.
Je komt op aan 2 april en blijft een week in Mirtos. Je maakt het Pasen mee met
zaterdagnacht het hoogtepunt van dit feest. Op zaterdagnacht kun je vervolgens
in Hotel Mirtos of in Restaurant Katherina de traditionele paassoep eten. Op
zondagmorgen bieden wij je een heerlijk uitgebreid paasontbijt aan. En ’s avonds
eet je mee van het lam aan het spit of, als je dat niet zo lekker vindt, iets van het menu.
(wil je een auto erbij? Dan hebben wij een speciale aanbieding: FIAT PANDA: € 169,- per week).

Een week een Camper en een week Mirtos
In samenwerking met “Camper op Kreta”, een jong camperverhuurbedrijf, geleid
door een Nederlander, bieden wij een echt mooie buitenkans. Je arriveert op
Heraklion. Daar word je opgewacht door Guus, die je naar je camper brengt.
Daarmee toer je een week over het eiland. De camper is volledig ingericht, je krijgt
bedlinnen en handdoeken en de eindschoonmaak wordt ook voor je geregeld. Na
een week lever je de wagen in en dan krijg je van Guus een huurauto, waarmee je
naar Mertiza rijdt. Daar geniet je nog een week van het voorjaar. Of…. We doen het
net andersom, eerst een week Mertiza en dan een week erop uit met de camper.
Dit gedurende de maand april voor het unieke bedrag van
(gebaseerd op 2 personen).

€ 499,- p.p.,

In een van de vorige nieuwsbrieven hebben wij het al aangekondigd. Allerlei combivakanties, dus
een week in Villa Mertiza en een week elders op Kreta. Ik geef je hierbij de tekst die
binnenkort op de website komt te staan, zodat je als lezer van de Nieuwsbrief als eerste op de
hoogte bent.

MERTIZA 2 WEEKSE COMBIVAKANTIES
(alleen in de maanden april, mei, juni, september en oktober)
U gaat graag naar Mirtos, maar u wilt ook andere delen van Kreta zien en beleven.
Naast ons bekende Vierwindstreken arrangement bieden wij, vanaf 2010, ook de mogelijkheid om
een week op Noord West Kreta te verblijven of een week op Midden Zuid Kreta.
Combinatie Stavros – Mirtos
Stavros ligt 19 km ten noorden van Chania op het
schiereiland…. In dit dorpje is ooit de film Zorba de Griek
opgenomen. Het uitstekend verzorgde appartementencomplex
Nanakis Beach biedt u een gastvrij onderkomen. Ruime studio’s
en appartementen met een heerlijk zwembad. Vanuit Stavros is
het westen van Kreta heel goed te ontdekken. Bij deze
combinatie kunt u ook comfortabel vliegen op de luchthaven
van Chania. Wij bieden deze 2 weken aan inclusief een Fiat
Panda.
Combinatie Agia Galini – Mirtos
Agia Galini ligt op Zuid Kreta. Een meer toeristische, maar zeker in
voor- en naseizoen, een niet massa toeristische bestemming met
een levendig dorp waarin u een ruime keuze vindt aan restaurants,
kafenions en winkels. Hotel Glaros ligt vlakbij het centrum. Dit
onlangs smaakvol, modern gerenoveerde hotel wordt door de
vriendelijke familie met zorg gerund. U kunt gebruik maken van het
zwembad op de tweede etage. Wij bieden deze 2 weken aan
inclusief een Fiat Panda.
Combinatie Agia Galini – Mirtos
De eigenaren van Hotel Glaros
hebben in de bergen, op ongeveer 5
km afstand van Agia Galini, nieuwe kleinschalige villa’s gebouwd.
Leniko’s Villa’s hebben een fantastisch uitzicht en ook een
zwembad.
Combinatie Camperweek – Mirtos
In goede samenwerking met het door
Nederlanders geleide bedrijf “Camper
op Kreta” biedt Villa Mertiza een unieke combinatie aan van een week
toeren met een camper en een week verblijf in Mirtos. Met een Knaus
Traveller of een Roller 3 kunt u grote delen van Kreta ontdekken. Het
beddengoed, de handdoeken en de eindschoonmaak zijn bij de prijs
inbegrepen. Zo ook de transfer vanaf de luchthaven en de autohuur
in de tweede week, als u in Villa Mertiza logeert.
Het vierwindstreken arrangement
Voor het vijfde jaar bieden wij deze unieke combinatie aan. U ontdekt de mooiste plekken van
Kreta, daar waar vooral geen massatoerisme is. U verblijft vier nachten in Nanakis Beach in
Stavros, drie of vier nachten in Hotel Glaros of in Lenikos Villa’s in Agia Galini en zes of zeven
nachten in Villa Mertiza. Bij de luchthaven staat uw auto op u te wachten en u kunt deze ook weer
afleveren op de luchthaven. Aanvliegmogelijkheden op de luchthaven van Heraklion, maar ook op
het vliegveld van Chania.
Wilt u in plaats van 2 weken, wat langer op Kreta verblijven, dan kunnen wij een aangepast
aanbod doen.
Wilt u een grotere huurauto? Wij kunnen dit tegen een redelijke meerprijs regelen.
Zie voor prijzen: tarieven combivakanties op onze website www.mertiza.com

NOG MAAR NET TERUG IN NEDERLAND
Het was voorjaar 1971, toen ik dat lied voor het eerst hoorde. Ik zat
op de Pedagogische Academie en volgde daar alleen in de middag mijn
lessen. ’s Morgens was niet mogelijk, omdat de opleiding te snel uit
zijn jasje was gegroeid en er daarom te weinig lokalen waren. Zodoende kon ik ’s morgens of lekker uitslapen
of studeren met mijn benen op de gaskachel. Lekker rustig, moeder, vader en zus werkten alle drie. Daar had
ik geen last van. De radio stond bijna altijd aan. En plotseling hoorde ik dat lied. “Zing, vecht, huil, bid, lach,
werk en bewonder”. En daar waar mensen, ook nu nog, moeite hebben om de titel vlekkeloos en in goede
volgorde te produceren, daar kon ik dat, zelfs in mijn slaap, zonder de geringste moeite. Ramses Shaffy. Ik
had al van hem gehoord, uiteraard. En niet alleen dankzij Sammy, zijn grootste hit, uit de jaren zestig. Al voor
die tijd wist ik van het bestaan van zijn literaire cabaretgroep Shaffy Chantant, je weet wel, van Lalalala lala,
lalalala lala, lalalalalalalalla, lalala, en later hohoho, hohohohohohoho, ahhahaha,haha ohoh….. Liesbeth List,
Ramses shaffy, Louis van Dijk.
“Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder”. Het bleef niet bij die ene
keer. Regelmatig werd het gedraaid op de radio en natuurlijk ook op mijn
eigen pick-up, want de LP, “Zonder Bagage” , waar het nummer op stond,
had ik al heel snel in mijn bezit.
Ramses Shaffy. Hij de grote artiest en ik de kleine bewonderaar. Ik was dan
ook bijzonder enthousiast, toen ik in 1974, ik werkte inmiddels bij de NCRV
radio, hem mocht interviewen. Ik had me er erg op verheugd. Ik moest hem
wat vragen over het zoveel jarig jubileum van Louis van Dijk, de pianist, waar
ik ook behoorlijk fan van was. Het werd een enorm debacle. Mijnheer Shaffy
veegde volkomen de vloer met mij aan. Ik, jong en onervaren, hij gerijpt door
het leven en beneveld door de drank. Amateur versus topsport. Ik droop af.
Hij zoop door.
Maar fan ben ik gebleven, tot op de dag van vandaag. Prachtige, vaak
weemoedige, teksten en melodieën, die onvergelijkbaar zijn, met
arrangementen die alleen Shaffy kon maken. Ik ben hem dan ook, op
gepaste afstand blijven volgen. Ook op gepaste afstand in café Kerk aan
de Amsterdamse Vijzelstraat, waar ik vanuit een hoekje keek hoe hij het
theatrale middelpunt was van zijn gezelschap. Nee, ik heb hem nooit meer
aangesproken. Ik keek wel uit.
Deze week is hij overleden. Gelukkig heeft hij gewacht tot ik weer in
Nederland was, want de hele avond kon ik zappen van kanaal naar kanaal
om alles, maar dan ook alles nog één keer goed in mij op te nemen.

Deze week overleed ook mijn beste schoolvriend. Van mijn vierde tot mijn
twaalfde jaar was ik praktisch iedere dag bij hem of hij bij mij. En daarna
doken wij samen, vol verwachting, onze pubertijd in. En we bleven elkaar
trouw. Hij op het gymnasium, ik op de mulo. In die tijd hebben wij nog een
paar heel bijzondere gebeurtenissen mogen of moeten meemaken. Later
zijn wij elkaar uit het oog verloren, tot ik hem in 2002 weer zag in
Middelburg, waar hij als jurist werkzaam was bij de provincie. Hij liep langs het reisbureau, waar ik werkte.
Het werd een heel plezierig wederzien. Direct vertrouwd.
Toen ik zijn vriendin mijn medeleven betuigde, wist ik ineens, waarom hij zo belangrijk voor me geweest was.
Hij had mij vertrouwen in vriendschap gegeven. Iets wat zo haaks staat op het liedje: “Vriendschap is een
illusie” Niks illusie. Als je vriendschap echt is en oprecht is, dan mag je er blindelings op vertrouwen. Vanuit
dat vertrouwen leef ik nog steeds, tot op de dag van vandaag.
Een rare week dus. Twee mensen, die mij op één of andere manier hebben geïnspireerd, zijn niet meer onder
ons. Dat stemt me zeer weemoedig.

Wat heeft dat nu met Mirtos te maken, met Mertiza of wat dan ook op dat heel bijzondere stukje aarde?
Tja, ik denk vooral, dat ik door deze gebeurtenissen even weer zo honderd procent in Nederland ben. Waar
mijn roots liggen, waar ik ben gevormd, waardoor ik geworden ben wie ik ben. Ik denk ineens weer aan
gebeurtenissen en mensen, waaraan ik nauwelijks of niet denk als ik 3000 kilometer verderop ben.
Even in Nederland wind ik mij ineens weer op over onverdraagzaamheid in de samenleving en de politiek.
Mijn goede oude schoolvriend was, al heel jong, een verdraagzaam type met heel vrije ideeën. En Ramses was
dat al helemaal.
Wij kunnen van deze twee een hoop leren. Vannacht bedacht ik me, dat “Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder” een nieuwe nationale hymne zou moeten worden, waardoor mensen weer meer naar elkaar toe
groeien en wellicht vertrouwen kunnen krijgen in elkaar en vriendschap kunnen sluiten:
Voor degene met z'n mateloze trots
In z'n risicoloze hoge toren
Op z'n risicoloze hoge rots
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
MAAR NIET ZONDER ONS
Ik wens jullie allemaal een goede decembermaand. Met elkaar!

Salade met vijgen (voor 4 personen)
In restaurant “Bahar” op het schiereiland bij Chania aten we afgelopen
september een overheerlijke salade met verrassende ingrediënten. We hebben er
onze eigen interpretatie van gemaakt, lekker bij Mediterrane gerechten.

Ingrediënten:
1 krop marouli (Griekse) sla ( mag
ook rucolasla zijn; als het maar wat
bitter is)
12 gehalveerde trostomaatjes
12 gewelde ( gedroogde) vijgen
Geschaafde plakjes parmezaanse
kaas
Geraspte parmezaanse kaas
Dressing:
Een flinke scheut olijfolie
Sap van een halve citroen
2 of 3 eetlepels honing
2 eetlepels gehakte verse dille
Peper en zout naar smaak

Bereiding:
Was de sla ( marouli of rucola) en snijd het zo groot of klein als je wilt ( rucola hoef je
eigenlijk niet te snijden.
Halveer de trostomaatjes en voeg deze toe aan de sla.
Wel de gedroogde vijgen ( te koop bij de supermarkt of turkse winkel) en snijd ze in 4 of 6
stukjes en voeg ook deze toe aan de sla.
Schaaf wat parmezaanse kaas met de kaasschaaf af ( leg even apart).
Rasp ook wat parmezaanse kaas, ook even apart zetten.
Maak de dressing: eerst de olie en citroen, dan de honing (zonder de citroen
mengt de honing niet goed) en schud dit goed door elkaar. Voeg de eetlepels
verse dille toe en zout en peper naar smaak.
Neem een grote, platte schaal en leg het salademengsel in het midden.
Doe de geschaafde parmezaanse kaas er bovenop.
Tenslotte strooi je ook langs de rand van het bord wat geraspte parmezaanse kaas.
Kali orèxi !

Eet smakelijk !

DE WEBSITE IS AANGEPAST EN KLAAR VOOR 2010
Met trots presenteren wij de voor 2010 aangepaste website. Er staan verschillende nieuwe foto’s op en ook
uiteraard alle nieuwe informatie over Mertiza, Aleikos, onze combivakanties e.d.
Er is hard aan gewerkt door Paul en Josha Munnik. Geheel terecht zul je op de site de onderstaande informatie
aantreffen:

Design Pavlos-Mithi en built by Ultra force Developement
Ik hoop dat je net zo enthousiast bent als wij.
Heb je foto’s die je graag ziet opgenomen op onze website? Stuur deze dan op. Dan beoordelen wij of de foto
geschikt is. Wij houden ons in ieder geval heel erg aanbevolen.
Wil je ons bereiken?
Dan kun je bellen met
06-52405845
Siemons nummer is
06-34691715
Mailen kan ook, zoals altijd info@mertiza.com
Ons postadres is
Bottelaarspassage 62
1315 ES Almere
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
Hartelijke groet,
Maria, Siemon, Sacha, Paul en Dick

