genoteerd ?
GASTENDAG 19 februari 2011
Beste gasten,
November in Mirtos. De mensen van het
dorp doen hun dagelijkse dingen: werken,
schoonmaken, koken, eten, drinken en
slapen. Een paar (ver)bouwactiviteiten die
je soms van verre kunt horen, wat
gebabbel bij de winkel of bij hotel Mirtos en
gepraat bij de slager. Het is een vredig
dorp en dat is het. Wij hebben genoten van
het geweldig mooie weer. Overdag 23/24
graden en ’s avonds tijd voor een truitje
over een hempje. Klokke 6 even een
afzakkertje bij hotel Mirtos waar –meest- oude mennekes wat kaarten of praten of beide. En daarna thuis een
hapje eten met de deuren open. Heel bijzonder. Wij maken deze maand zo intens mee, omdat wij later naar
Nederland gaan. En daar zullen wij hooguit drie maanden verblijven.
Ons tijdelijke adres zal zijn:
Valeriaan 40 7944 NW in Meppel. Het telefoonnummer waarop wij bereikbaar zijn is
06-52405845.
Wij zijn natuurlijk altijd bereikbaar via ons e-mailadres info@mertiza.com

Verkiezingen
In november hebben alle gemeenten in
Griekenland een nieuwe burgemeester
gekozen. Zo ook Ierapetra. Mirtos is een
onderdeel van Ierapetra, maar heeft zelf ook
een burgemeester die het dorp vertegenwoordigt
in de gemeenteraad van Ierapetra. Mirtos had twee kandidaten: Giannis, de man die de afgelopen jaren de
eerste onder zijn gelijken was en Alekos de eigenaar van hotel Esperides. Burgemeester Giannis bleek vooral
een goede te zijn voor de land- en tuinbouw. Kandidaat Alekos komt uit het toerisme.
Wel, de laatste heeft de verkiezingen gewonnen. Ik heb een leuk gesprek met hem
gehad in hotel Esperides en ik denk dat hij wel het nodige zal kunnen bijdragen aan
het toerisme in Mirtos. Hij begon direct met wat heikele punten, ook voor mij. Het
parkeerprobleem, dat opgelost zou moeten worden met parkeerplaatsen aan de rand
van het dorp. En hij uitte zijn ergernis over het zwerfvuil, wat ik met hem deel. Men is
hier gewoon redelijk laks als het om oprapen van vuil gaat. Wij hebben het ook gehad
over plannen die gaan over de promotie van Mirtos met behoud van de eigenheid van het
leuke dorp. Ik heb hem tevens gevraagd serieus te kijken naar mogelijkheden om de
maximum snelheid in het dorp te verminderen. Borden, drempels. Hij is het met mij eens dat
er soms veel te hard het dorp in en uitgereden wordt. Wij gaan het allemaal zien en wensen
mijnheer Alekos heel veel succes. Zijn functie gaat in op 1 januari 2011.

11 december zijn wij op de vakantiebeurs in Rotterdam

Op uitnodiging van Travel Slide, het SGR/ANVR
reisbureau waarmee wij nu enkele jaren prettig
samenwerken, zijn wij voor de derde keer
aanwezig op de vakantiebeurs op de luchthaven.
Dat vliegveld heet overigens nu officieel
Airport Rotterdam-The Hague. Het is altijd een
heel gezellige dag, waarbij veel vaste gasten van
Travel Slide zich oriënteren op een winter- of
zomervakantie. Wij ontvangen je graag met koffie
op onze stand tussen 10.00 en 15.00 uur.
En nog even wat nieuws over deze luchthaven. De naamsverandering is niet alleen een kwestie van
een andere naam met een ander logo: Er zijn afspraken gemaakt over de realisatie van een
shuttleverbinding tussen het Randstad-railstation Meijersplein en de luchthaven. Daarmee is de
luchthaven vanaf december 2010 ook uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Rotterdam
en Den Haag werken onder de noemer Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen om het
vestigingsklimaat in de regio te versterken. Een eerste resultaat van die samenwerking is de
naamswijziging van Rotterdam Airport in Rotterdam The Hague Airport.
Die andere
Arke Fly, de andere Nederlandse “vakantievlieger” wil haar vloot
behoorlijk uitbreiden. Vooral naar intercontinentale
bestemmingen. Maar Arke Fly vliegt vanaf maart 2011 ook met
één toestel meer naar de kortere bestemmingen. Vier Boeing
737-800's. De doelstelling is om in de komende jaren te groeien
naar tien tot twaalf van deze toestellen. ArkeFly zet de 737's
voornamelijk in op vluchten naar het Middellandse Zeegebied.
Informatie over dit alternatief van Transavia vind je op
www.arkefly.nl

AGENDA

1 december
Restaurant Delfi
Nieuwe Huizen 11
9401 JS Assen
vanaf 19.00 uur
telefoon 0592 315111

Villa Mertiza
19 februari Onze gastendag en
20 februari algemene informatiemiddag

De winter editie komt half december uit.

MERTIZA 2011
Er gaat het nodige veranderen:
Alles inclusief
In het nieuwe seizoen zullen al onze prijzen
inclusief zijn. Dat betekent dat je bijvoorbeeld
geen aparte rekening meer krijgt voor het
gebruik van de airconditioning! Dat kan je per
week al gauw € 35,- schelen.
Wil je gebruik maken van een Senseo apparaat? Een DVD speler huren of een föhn? Vanaf
2011 rekenen wij daar niets extras voor.

Single korting
Wij zullen vanaf het nieuwe jaar officieel 20% korting aanbieden aan alleen
reizende gasten in Villa Mertiza. Vaak deden wij er al een bedragje af, als wij
een single gast hadden. Met deze unieke korting hopen wij ook voldoende
alleenreizende gasten te ontvangen. Wij zijn, volgens velen, the place to be,
als het gaat om even dat extraatje aan aandacht en zorg. Als alleengaande
heb je nu eenmaal bij ons sneller contact dan elders. De tuin, de mensen, onze aanwezigheid. Kortom,
singles: van harte welkom.

Geen Stone house villa’s meer in 2011
Wij konden helaas geen goede overeenkomst sluiten met de eigenaar van de
Stone house villa’s. En drie villa’s in garant huren, dus voor een heel seizoen of
een heel jaar, was een te groot risico voor ons. Daarvoor is dit aanbod nog iets
te onzeker voor onze onderneming. Vind je het wel leuk om in een villa je
vakantie door te brengen, dan raad ik aan een kijkje te nemen in Agia Galini,
waar wij de Leniko Rock villa’s verhuren. Prachtig en ook behoorlijk ruim
ingericht, een adembenemend uitzicht en er is een zwembad bij. Zie
hieronder.

MERTIZA KRIJGT ER EEN ZUSJE BIJ
Villa Mertiza is in de afgelopen jaren uitgebreid. Wij begonnen in 2005 ons gastheerschap in Mertiza. In 2007
kregen wij de verhuur van een appartement en een studio in Villa Lambros in Tertsa en 2 jaar daarna kwam
Aleikos Panorama erbij. In de tussentijd begonnen wij met ons Vierwindstreken arrangement en dit jaar
kwamen er de combireizen bij. Met verschillende accommodaties op rustige plekken en met de camper.
Ondertussen ontvangen wij meerdere groepen, organiseerden wij voor organisaties groepsvakanties en
vakanties op maat. Wij moeten, om dit alles goed te kunnen regelen, onze activiteiten wat gaan scheiden.

Zodoende kondigen wij de geboorte aan van:

Het wordt een on-line reisbureau, waarin wij een basispakket aanbieden van onze accommodaties in Mirtos
en op andere rustige plaatsen op Kreta. Verder de combinatiereizen en het vierwindstreken arrangement. Alle
groepsactiviteiten, reizen op maat, familiebijeenkomsten, cursus- en trainingsruimtes, etc. Ook vinden
bezoekers op de site mogelijkheden voor de huur van auto’s en scooters. www.mirtos-travel.com
Je zult aan de opmaak van de website zien dat Mirtos Travel een zusje is van
Villa Mertiza. Overigens blijft onze groepsreizen-site gewoon in de lucht.
Eigenlijk ook een zusje en ook dat zie je aan de opmaak.

Pauls’ website nog veel mooier
Onze lieve vriend Paul, die ons jarenlang met raad en daad
terzijde heeft gestaan en nu nog onze website beheert,
heeft een eigen website. Al eerder hebben wij er melding
van gemaakt.

www.pavlos-mithi.com
De site ademt een enorme sfeer
uit. Aboriginal style, waar Paul zich, ook in zijn eigen
schilderwerk, sterk door laat inspireren. Je ziet op zijn
website werken van hem. Je kunt ook genieten van
prachtige bewegende beelden, zoals die van een jonge
man die een stuk canvas beschildert. Prachtig gemaakte
video met evenzo prachtige muziek. Verder een collage van
gezichten van Aboriginals onder de titel: Groeten uit Mithi.
Kortom, op een gure winteravond klikken op zijn website
en je bent zowel bij Paul te gast, alsook bij de Aboriginals.
Paul heeft een paar jaar geleden raki karafaki flesjes
beschildert. Op de gastendag op 19 februari hebben wij
deze kunstwerkjes bij ons. Paul doet ze kado aan onze
gasten. Zolang de voorraad strekt. Dankjewel Paul.

Hoe komt Retsina toch aan die specifieke smaak?

Retsina. Je houdt er van of niet. Persoonlijk vind ik het niet heel
lekker. Maar na een glas of 1, 2, gaat het wel beter bevallen. De
kurkdroge wijn smaakt vaak als je in Griekenland bent. Warm weer en
dan zo’n koele wijn. Maar meestal worden de naar huis meegenomen
flessen niet meer aangeraakt, als het winter is. Het smaakt niet.
Retsina is de toverdrank van de Grieken. De wijn is sedert de verre oudheid bekend en ook in onze tijd kent deze wijn een groot aantal
liefhebbers. Het woord Retsina is afgeleid van het Griekse woord
Retsina, dat "hars" betekent. Tijdens de gisting van de most wordt
dennenhars van de Aleppo-boom toegevoegd, dat oplost in de zich
ontwikkelde alcohol. De wijn krijgt daardoor een heel kenmerkende
harssmaak. De oorsprong van de toevoeging van hars door de Grieken,
ligt in de verre oudheid. Doch er zijn twee aannemelijke verklaringen.
Hypokratis, de voorloper van de moderne geneeskunde, vond dat hars
door het kleverige karakter een zuiverende werking had op de
stofwisseling. Aangezien hars alleen oplosbaar is in alcohol, was wijn het
aangewezen product om hars in op te lossen. Ook wijn werd vaak als
medicijn voorgeschreven: dus een uitstekende combinatie. Een andere oorzaak voor de harstoevoeging vindt zijn
oorsprong in de oude geschiedenis. De amforen waarin de wijn werd bewaard, werden met houten stoppen of
kleiproppen afgesloten. De hars werd als "lijm" gebruikt om het losraken van deze sluiting te voorkomen. Door
schudden van de wijn tijdens transport, loste wat hars in de wijn op en kwam de harssmaak in de wijn terecht. Hoe
dan ook, de moderne Grieken stellen de smaak bijzonder op prijs en het wordt in praktisch heel Griekenland
gemaakt. Koel drinken bij een lekker pittige maaltijd met lamsvlees. De Grieken drinken Retsina als aperitiefwijn
vergezeld van een "mezze", een schotel met hapjes, zoals olijven, ansjovis, stukjes paprika en komkommer. Maar
Retsina wordt vooral tijdens de warme maaltijden of warme zomers genoten.

HELP!!
Het einde van het seizoen is voor mij
persoonlijk niet de mooiste periode van het
jaar. Terwijl velen in onze omgeving een
zucht van verlichting slaken, gevolgd door een luidruchtige geeuw, omdat het seizoen
voorbij is, ben ik, als een kind van Speedy Gonzales en Zoef de Haas, aan het rennen
voor mijn leven. Voor mijn overleven, beter geformuleerd.
Geformulierd kan ik nóg beter zeggen. Daar zit het woord
formulier in. Formulier: De pain in my ash, de nagel aan mijn
doodskist, de pijn in mijn hoofd, de druk op mijn schouders, de
kramp in mijn maag, de kromming van mijn tenen. De meeste
collega horecaondernemers zijn allang op hun stoel beland of in
hun bed geploft om er voorlopig alleen voor het hoognodige uit
te komen. Beschuit misschien? Er is niemand die nog op hen
wacht. De tijd kan worden vermorst. Er is overschot, nee, rijke overvloedigheid
aan tijd. Avrio? Morgen? Xróno metá. Volgend jaar. Ze zien wel. Zij wel. Ze
zitten. Ik niet. Ik ren.
Het zenuwcentrum van mijn redeloosheid, reddeloosheid en radeloosheid bevindt zich op de eerste etage van
een fantasieloos gebouw in Ierapetra. Allereerst de slechtst uitgekozen plek van de hele stad. Midden in het
centrum, waar iedere dag moet worden geknokt voor een parkeerplaats. Soms rij ik vier keer het centrum
door om mijn auto ergens te kunnen stallen. En is er plaats, dan staat daar een brommertje die een hele plek
voor zichzelf op eist. Ooit maakte ik de fout zo’n mechanaki te verplaatsen. Het werd een beetje oorlog en ik
moest het slagveld ruimen. Weer een rondje. Afin, een slechte plek dus, die als je er eindelijk bent, je dwingt
om je door een rioollucht te wroeten. Voordat je de trappen kunt beklimmen. En dan wordt het me bij iedere
trede zwaarder en zwaarder. Ik ben op weg naar een kantoortje. Eentje die door de Nederlandse Arbodienst
direct zou worden afgekeurd. Gesloten per onmiddellijke ingang. Bureaus op elkaar en daarom heen
gedrapeerd kasten boordevol dossiers. Formulieren van onenigheid. A formulieren, B formulieren B1 en B2
formulieren en B2a en B2b formulieren. Er wordt gerookt in het kantoor. Dus 1 ondoordacht brandend peukje
in de afvalbak en deze helse papierwinkel kan binnen een uur in de as liggen. Maar dat gebeurt niet.
Het kantoor bedient vele mede-slachtoffers. Die klimmen bij tijd en wijle ook allemaal, kreunend en steunend,
die trap op, het kantoor binnen. En dan ontstaat er een enorme geluidsexplosie. Niet in de laatste plaats door
de chef van het bureau. Een nog redelijk jong mens, dat een stemvolume heeft van een
straaljager en die spreekt als een mitrailleur. In het Grieks natuurlijk. Wat nog
mitrailleurderiger klinkt. Het arme meisje, dat daar werkt, opgesloten in die papierfabriek,
die formulierenhel, is de enige die nog wat Engels spreekt. Een beetje. Zij moet het
bombardement van gloeiende betogen voor mij vertalen. Ze vangt wat op: Formulier B2a.
En nog wat: B2b. Inleveren. Tax-office. Volksverzekering. Nu. Er komt weer iemand binnen,
jammerend als een gewond dier. Waarom moet hij betalen en waarom zo veel? Alle ogen
zijn gericht op Kwatakis. Ik sta aan de kant en zie het aan. Hoor het aan, maar dat is niet zo
moeilijk. Schietgrage chef legt op hoge toon, in rap tempo, in een ellenlang betoog, uit
waarom de arme man nog zoveel moet bijbetalen. Er wordt gewapperd met formulieren, en
uitdraaien van vooroorlogse computers. Chef heeft een telmachine in de hand en bedient het apparaatje met
zwierige, breedarmige gebaren. “Kijk. Kijk” roept hij en de man kijkt. Kreunt. Met de hand voor zijn gezicht.
Aan het eind van het seizoen heeft het personeel van dit kantoor allerlei verrassingen in petto. Van alles dat
moet worden ingevuld. Eenvoudig? Drievoudig! Minimaal!! Naheffingen die betaald moeten worden. Stempels
die nog moeten komen, handtekeningen die ontbreken, maar dat is niet de bedoeling, dus die moeten nog
komen. Van de verhuurders van het hotel, mijn huiseigenaar, mijn garagehouder, mijn bovenbuurvrouw, mijn
onderbuurvrouw, weet ik veel! Sjeffie Schietgraag kijkt me breed glimlachend aan. Het arme meisje verbergt
zich achter het grote beeldscherm en een andere collega steekt maar een sjekkie op. Zij weten dat ik
inmiddels neiging heb mezelf te verwonden aan de eerste de beste nietmachine die ik kan vinden. Na uren van
gesteggel, pogingen tot uitleg en wat heen en weer gebel, dat Sjef graag luidkeels en langdurig doet, sta ik na
anderhalf uur weer onderaan de trap en midden in de beerlucht. Op weg dan maar. Nee, niet naar huis, naar
een lekkere stoel of mijn bed. “Help ik wil onder de dekens blijven”, nee, ik moet
naar zes of zeven instanties. Hier een zegel, daar een stempel en betalen. Overal
betalen. Ook bij het belastingkantoor, de volksverzekering, de bank, niet te
vergeten de bank. Bank? Banken!

Bij de Alphabank voor tax zus, bij de Nationale bank voor tax zo. En de Emporiki bank heeft al iets voor me
klaar liggen. Een rekening. Uiteraard.
Eenmaal thuis, bekijk ik mijn saldo. Aan het eind van het seizoen nog mooi, vol en aantrekkelijk, maar na een
paar novemberweken ren- en vliegwerk bedenkelijk geschrompeld. Mijn
dossierkast daarentegen heeft zich tegoed kunnen doen aan een mooie
portie papierwerk. Met stempels, zegels en handtekeningen.
Straks, als ik op de boot zit en ik zie
Kreta steeds kleiner worden, dan
weet ik dat ik deze post-seizoenperiode weer heb overleefd.
Doodmoe, maar wetend dat ik
straks eindelijk Avrio kan zeggen. Of
Xróno metá. Volgend jaar. Onder de wol dromen van afgefikte kantoren, door de
lucht dwarrelende formulieren. En van Chef, die mijn held wordt, omdat hij met
een echte mitrailleur de hele bureaucratie aan flarden schiet. Zo iets.
En volgend jaar? Ik heb er nu al weer zin in. Echt waar. Maar eerst lekker lang
slapen. Op de boot. Ik reserveer een hut. Met een heerlijk bed. Ja, hoor dat kan.
Of ik eventjes een formulier wil invullen.

HELP!!

Georganiseerde reis voor blinden en slechtzienden
In de eerste week van april 2011 organiseert Twin Travel een excursieweek in
Mirtos. Twin Travel is een reisorganisatie die blinden in staat stelt om met een
ziende buddy op vakantie te gaan. Die buddies worden geregeld. De reis in
september 2010 was een groot succes. Informatie: www.twintravel.nl
Senioren reis
Van 8 – 15 april organiseert Bureau Vakantie en Zorg een compleet verzorgde reis
voor senioren. Voor mensen die het lastig vinden om alleen op vakantie te gaan is
dit een mooie gelegenheid om te genieten van kleurrijk en geurend Kreta. Vakantie
& Zorg is een klein bureau dat veel bestemmingen heeft voor mensen die wat extra
zorg nodig hebben. Informatie op www.reisbureauvakantieenzorg.nl

Thea online
Er wordt de laatste hand aan gelegd en dan is
het zover: Thea’s winkeltje met glas, art en nog
veel meer heeft een eigen website. Ik heb hem
al even mogen zien van Paul, die ook onze
webdesigner is. Het ziet er allemaal heel mooi
uit. Het leuke is, dat je via de website ook
gewoon je bestelling kunt doen. Binnenkort dus
www.gallerythea.com of je mailt
info@gallerythea.com

Agios Nikolaos
Veel van onze gasten gaan tijdens hun vakantie ook een dagje Sinterklaas doen. Zij bezoeken Agios
Nikólaos. Want zo heet Sinterklaas in het Grieks. Is er een verband tussen Agios Nikolaos en
Sinterklaas? Jazeker. Een artikel met dank aan de
Griekse Gids www.grieksegids.nl
Sinterklaas (Sint Nicolaas, Agios Nikolaos of Santa
Claus) is geboren in het jaar 300 in het plaatsje
Myra. Myra ligt in het huidige Turkije, destijds was
het een Grieks-Romeinse stad. (de Turken kwamen
pas in de 11e eeuw in dit gebied wonen). In de
Griekse cultuur wordt Agios Nikolaos nog steeds
beschouwd als beschermheilige van alle zeelieden,
hij is in Griekenland erg belangrijk. De Griekse
schepen verlaten de haven nooit zonder een icoon
van Agios Nikolaos aan boord.
De ouders van Agios
Nikolaos waren rijke
mensen en zij kregen hun zoon Nikolaos pas op latere leeftijd. De naam
Nikolaos betekent letterlijk ‘overwinning van het volk’. Nikolaos werd
Christelijk opgevoed en als kind was hij al erg gelovig. Toen zijn ouders
waren overleden, heeft hij al het geld en de rijkdommen en bezittingen die ze
hadden, aan arme mensen gegeven. Heel jong werd hij al priester en zijn
hele leven stond in het teken van het Christendom en het helpen van de arme
mensen.
Veel rituelen die bij ons Sinterklaasfeest horen, kunnen worden herleid tot
daden die Agios Nikolaos verrichtte. In die tijd lieten mensen bijvoorbeeld ’s
avonds hun schoenen buiten staan, bij de arme mensen legde hij dan ’s
nachts stiekem geld in hun schoenen. Ook gooide hij door de schoorsteen
muntgeld naar binnen.
Hij stond ook bekend om de wonderen die hij verrichtte. Zo had hij tijdens
een bootreis naar Jeruzalem een zeeman laten herrijzen, die even daarvoor
tijdens de storm uit het zeil was gevallen waardoor hij was gestorven. Ook liet
hij de wilde zee plotseling weer rustig worden. Daarom wordt hij o.a. in
Griekenland als de beschermheilige van de zeelieden beschouwd.
Later werd Agios Nikolaos, Sinterklaas of Santa Claus, bisschop. In die tijd
droegen bisschoppen rode mantels, men suggereert dat Sinterklaas een witte
lange baard had, vandaar ook de huidige voorstelling van Sinterklaas. Later
werd hij beschermheilige van Rusland, dat in het noorden met de Noordpool
grenst, vandaar ook de associatie met rendieren en sneeuw. Sinterklaas is
namelijk in de loop van de tijd, in Amerika Santa Claus geworden. Omdat het
eigenlijke feest van Sint Nicolaas dicht bij de kerstdagen ligt, wordt hij in
Verenigde Staten gezien als de heilige die cadeaus met kerst brengt.
Na zijn dood werd hij uitgeroepen tot beschermheilige van zeelieden, kinderen, bakkers en slagers.
Hoewel Agios Nikolaos (Sinterklaas of Santa Claus) wereldwijd gezien wordt als de heilige man die
cadeaus brengt, is dit niet het geval in Griekenland zelf. Die eer komt toe aan de Heilige Vasilios (Agios
Vasilis of heilige Basil ook wel Megas Vasilios of Vasilios de Grote genoemd), zijn naamdag wordt op 1
januari gevierd. Op 1 januari krijgen de kinderen in Griekenland cadeaus en geld. Agios Vasilios werd in
330 geboren in Caesarea (huidig Turkije) en zijn leven lijkt in vele opzichten op dat van Agios Nikolaos,
ook hij was een kind van rijke ouders en gaf het geld aan de arme mensen en ook hij werd later
bisschop. Hij zorgde voor georganiseerde hulp voor goede doelen, armen, ziekenhuizen etc. De
naamdag van Agios Nikolaos is op 6 december.
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SIEMONS KERSTKONIJN
Oftewel: een happie van Flappie
Ingrediënten
1 konijn in stukken
azijn, zout en water
peper
1 kop olijfolie
4 laurierblaadjes
Enkele peperkorrels
2 glazen droge rode wijn
100 gram boter
4 tenen knoflook (in stukjes gesneden)
6 kruidnagels
16 sjalotjes (ontveld en heel gelaten)
1 blik gepelde tomaten
2 eetlepels tomatenpuree
Rozemarijn (1 takje)
1 eetlepel honing
1 kaneelstokje
1/2 theelepel piment
Bereiding
Maak een marinade van de rode wijn, de knoflook, wat azijn en de rozemarijnblaadjes
Was de stukken konijn in water met een flinke scheut azijn. Leg de stukken konijn in de
marinade en laat deze er ongeveer 4 uur in liggen.
Na vier uur eruit nemen en deppen met keukenpapier.
Verhit een braadpan en als deze heet is kun je de boter en olijfolie erin doen. Als de boter
gesmolten is, het vuur lager zetten.
Neem een diep bord en vul dat met bloem. Wentel de stukken konijn door de bloem.
Bak de stukken rondom bruin. Voeg daarna de sjalotjes toe en laat die even mee fruiten. Als ze
glazig zijn kun je ze eruit halen en even apart leggen.
Bestrooi de stukken konijn met zout, peper en honing.
Neem een plastic mengkom en doe daarin de tomaten uit blik, de tomatenpuree en een groot deel
van de marinade. Klop dit met een garde of staafmixer tot een gladde massa.
Voeg daarna dit mengsel toe bij het vlees in de braadpan.
Doe de rest van de ingrediënten erbij: kaneelstokje, laurierblaadjes, peperkorrels, kruidnagels
en piment.
Laat het ongeveer 2 uur sudderen.
Voeg dan de sjalotjes toe en laat het nog een half uur sudderen.
Eventueel nog wat wijn toevoegen. De saus moet licht gebonden zijn.
Breng op smaak met zout en peper.

Het eiland
Het wereldberoemde boek van Victoria Hislop, “Het
eiland”, is begin dit jaar verfilmd. Dat gebeurde op
Spinalonga en in Plaka, het havendorpje daar
tegenover. Dit najaar is de film als TV serie
uitgezonden. Het heet To Nisi, het Grieks voor eiland.
Angela stuurde ons onlangs de website, waarop je de
serie kunt zien. http://www.megatv.com/

Sinterklaas ernstig verlaat
Een fout in het navigatiesysteem van zijn ernstig verouderde stoomboot is er de oorzaak van
dat Sint Nikolaas te laat is aangekomen in Nederland. Tot voor kort was onduidelijk waar het
schip zich bevond. Bij aankomst wilde noch de goedheiligman, noch zijn werknemers
meedelen welke route zij hebben gevolgd. Nu is er een foto opgedoken vanuit Zuid Kreta, die
eindelijk antwoord geeft op die vraag. De foto is afkomstig van een toerist, die zijn ogen niet
kon geloven en dacht dat hij teveel Retsina had gedronken.

Zo, dat was het dan weer. Wij wensen jullie allemaal een heel mooie decembermaand.
Wij vertrekken over een paar dagen richting Nederland. Tot dan nog even genieten van nog
een heel mooie temperatuur in Mirtos. Wij weten inmiddels hoe het nu in Nederland en
België is, dus op naar de winterkost.

Hartelijke groet
Maria, Siemon, Sacha en Dick.

