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Beste gasten, beste lezers van de Nieuwsbrief,
Niet helemaal op 1 december, maar wel in de eerste week, de decemberbrief van 2013. De maand die
misschien wel het verst af staat van vakanties in Mirtos. Niet zo gek natuurlijk. Jullie hebben wel wat
anders aan je hoofd dan te denken aan zonnige stranden of fleurige wandelingen in het mooie
berglandschap. Maar misschien kunnen we je toch eventjes meevoeren naar het land waar de zon altijd
lijkt te schijnen en de wind niet meer is dan een zwoele bries of een warme föhn. Eventjes opwarmen in
wintertijd.
Van Mirtos naar… Mirtos op Texel
Siemon en ik hebben op 20 november afscheid genomen van Mirtos. Met een wagen
volgeladen op pad.
Een voorspoedige reis, prettige onderkomens onderweg, lekker buitenlands eten. Via
vrienden en zus Janja op Texel beland waar wij zaterdag 30 november hebben
genoten van een optreden van Kompania Siga, laten we zeggen: onze huisband… In
theaterrestaurant Klif 12 in het piepkleine dorpje Den Hoorn speelden ze de
Asteriaatjes van de hemel. Een geweldig mooi optreden voor een enthousiast publiek.
Er waren nogal wat Mirtosgangers aanwezig. De meesten gasten van…. Jawel. Echte
fans van de huisband, die het niet nalieten tussen de tafeltjes door te dansen op hier
en daar opzwepende Griekse muziek.

Wat zijn ze goed
Het moet me een keer in het openbaar van het hart: Wat is Kompania Siga goed
geworden! Een hechte groep, die vroeger nog wel eens in zichzelf gekeerd
speelde. Nu delen ze hun passie voor die muziek echt met het publiek. En mag ik
één van hen een keer in het zonnetje zetten? Accordeonist Hans Kloens. Een
stille kracht, die van zich laat horen door virtuoos met dat prachtige instrument
de Griekse liederen te ondersteunen en soms het voortouw te nemen. Kompania
Siga speelt vooral in het noorden van Nederland, maar een enkele keer ook
elders. Zoals op 2 maart op onze gastendag en in de meivakantie in Mirtos.
Spelen ze in jouw omgeving? Ga beslist een keer luisteren en genieten.
Meer informatie over optredens in december vind je op de voorlaatste pagina.
(foto: Hans Kloens)
We houden contact
Sinds 1 december wonen wij weer tijdelijk in Almere. De computer is weer
geïnstalleerd, dus wij kunnen contact met elkaar hebben. Een belletje mag ook
altijd. 06-52405845. Heel graag zoeken wij naar de meest voordelige vluchten
en maken er een mooi pakket van.
MERTIZA PAKKETREIS:
9 – 23 juni onze mooie Juni
Aanbieding.
Kijk daarvoor op onze website en klik op aanbiedingen.
Vanaf € 515,- per week inclusief vlucht, transfer en verblijf
Vanaf € 660,- voor 2 weken ook inclusief vlucht, transfer en
verblijf. Beide op basis van 2 personen per studio.

Is er veel nieuws uit Mirtos te melden?
Nee, uiteraard niet echt. Toen wij vertrokken waren veruit de
meeste restaurants gesloten. Wij konden voor een hapje of een
drankje nog terecht is visrestaurant Thalasa en Ca’Nova. Die
zijn nu inmiddels dicht. Verder ging iedereen er gewoon zijn
eigen gang. De mensen van Mirtos gingen naar hun werk of
zaten nog buiten te genieten van het prettige weer. En dat zal
nu niet anders zijn.

Twee nieuwtjes
Allereerst is Hotel Mirtos weer terug in handen van Janna en
Manolis, de eigenaren waarvan Jorgos hotel en taverna huurde.
Laten we eerlijk zijn: het werkte de laatste tijd niet meer goed.
De mensen bleven meer en meer weg. Heel jammer. Wij waren
en zijn zeer op Jorgos gesteld. Hij heeft het helaas niet gered.
Toen Janna half november de zaak heropende werd het direct
druk. Janna heeft Despina, voorheen eigenaresse van restaurant
Limeri en afgelopen jaar kokkin van Beach Taverna, in dienst
genomen. Die twee samen in de keuken belooft iets heel goeds
te worden. Kalo Risiko zeggen de Grieken dan. Heel veel succes.
Een ander restaurant is volledig op de schop gegaan.
Votsalo heeft zijn grote boventerras ontmanteld. Tot groot
genoegen van Michalis en zijn geliefde Katarina, die graag
het gedateerde decor willen inruilen voor iets moderners.
Dat terras wordt dus vernieuwd, maar ook binnen gaat het
er geheel anders uitzien. De keuken achterin staat
inmiddels bij binnenkomst rechts. Het is een veel meer
open keuken geworden. Achterin rechts ontstaat een
nieuwe toiletgroep met ook een toilet voor mensen in een
rolstoel. Bravo!! Het zitgedeelte binnen wordt nu van voor
naar achteren aan de linkerkant geplaatst. Wij zijn heel
benieuwd naar het eindresultaat.

Oost Kreta in het zonnetje
Met een minispecial besteedt Griekenland Magazine veel
aandacht aan dit voor veel mensen onbekende deel van
Kreta. Voor veel van onze Nieuwsbladlezers is Oost Kreta
bekend. Maar dat is zeker niet zo bij het grote publiek.
Daarom zijn wij er heel blij mee dat hoofdredacteur Peter
van Riel naar het eiland is afgereisd en er met eigen
ogen heeft kunnen zien hoe mooi en verscheiden Oost
Kreta is. Hij heeft ook Mirtos bezocht en is in Mertiza te
gast geweest. Wij hebben veel met elkaar gespraat over
al die mogelijkheden in onze regio. Peter van Riel heeft
het goed opgepakt en de special is echt heel mooi
geworden. Leuk om te vermelden is dat ik een interview
heb mogen doen met Angela Sturmayr, onze wandelgids,
die zodoende haar passie voor het wandelen, de natuur
en de mensen die er wonen, deelt met de lezers. Veel
restauranthouders, winkeleigenaren en autoverhuurder
Primarent hebben de special mede mogelijk kunnen
maken door een advertentie te plaatsen. Op ruim twee
bladzijden stellen zij zich aan de lezers voor. Griekenland
Magazine ligt vanaf medio december, dus binnenkort, in
de winkels.

Mirtos Travel actiever dan ooit
Villa Mertiza en Aleikos Panorama hebben hun eigen
website. www.mertiza.com Wij geven daarop
uitgebreid informatie over beide accommodaties en
alles daaromheen. De site is inmiddels aangepast op
2014, dus ook de prijzen zijn bekend. Via deze site
kun je ook te weten komen hoe het ligt met de
prijzen van een huurauto en de taxi.
Aanbieder van meer accommodaties in Mirtos
Via ons kun je vanaf 2014 ook verschillende andere
accommodaties in Mirtos boeken. Wij hadden al de
mogelijkheden om Villa Dianthe en de Stone House
Villa’s te huren. Dit jaar komen er meer bij. Denk aan
Villa Kastro, Hotel Esperides of Sarikambos. De site www.mirtostravel.com wordt deze maand aangepast.
Er staan al een paar jaar accommodaties elders op Kreta vermeld. Allemaal rustige bestemmingen. Dat
wij nu ook in Mirtos een uitgebreider aanbod presenteren komt omdat wij vinden dat het dorp nog een
steuntje in de rug extra kan
gebruiken. Wij hopen in 2014
nauwer samen te werken met
Sunbudget dat geleid wordt door
Sylvie Steiner, die heel veel
ervaring heeft als reisadviseur in
met name Mirtos. In de volgende
nieuwsbrief daarover veel meer.
3 in 1
Naast de bovengenoemde websites hebben wij
natuurlijk ook www.mirtos-wandeldorp.com waarin je
uitgebreid kunt lezen welke wandelmogelijkheden
Mirtos te bieden heeft. Deze website is in
samenwerking met Angela tot stand gekomen. Leuk
om deze nu te bekijken. Angela en webmaster Paul
hebben diverse aanpassingen gerealiseerd.
Zodoende hebben wij dus drie websites die naar
elkaar verwijzen en elkaar heel goed kunnen
versterken. Drie maal een aanbod in één hand. Zie op
de laatste pagina van deze Nieuwsbrief onze
advertentie die in Griekenland Magazine staat.

Dé UNIEKE COMBINATIE VOOR KRETA
www.mertiza.com
www.mirtos-travel.com
www.mirtos-wandeldorp.com

ZET JE HET WEL IN JE AGENDA?
De gastendag 2014 vindt plaats in Almere
Muziekwijk. Het knusse theater De Glasbak
wordt het onderkomen voor hopelijk veel
gasten van en belangstellenden voor Villa
Mertiza. Om de drie jaar houden wij zo’n
feestje. Sommigen ervaren het als een reünie,
anderen zien het als een zonnige winteronderbreking. Wij zijn al
een beetje begonnen met enkele voorbereidingen. Vooral voor het
programma in de grotere zaal van de Glasbak, waar verschillende
optredens plaatsvinden. Vlak voor ons vertrek uit Kreta hebben wij
de benodigde vlaggen gekocht om duidelijk te maken dat wij een
Grieks feestje vieren. 2 maart 2014. Wij zullen bekendmaken vanaf
wanneer je je voor de gastendag kunt opgeven.
Primarent vervangt en vernieuwt
Jarenlang hebben de Fiat modellen Punto en Albea trouw dienst
gedaan als huurauto voor vakantiegasten. De wagens zijn
inmiddels verouderd. De firma Prima heeft nu zijn aanbod
vernieuwd met ondermeer de comfortabele Toyota Yaris. Een
heel leuke auto. En je weet, het voordeel is dat de prijzen totaal
inclusief zijn, dus je bent totaal verzekerd en je betaalt geen
borgsom. Als je bij ons boekt betaal je niets vooruit. En het
voordeel is dat het bedrijf is gevestigd in Ierapetra met een
kantoor in Mirtos. Zij leveren op alle drie de luchthavens van
Kreta en aan huis. Ook in 2014 blijven wij dus nauw met Prima
samenwerken.

GEZINSAABIEDINGEN VOOR
ZOMERVAKANTIE 2014

kom je met zijn
Noord:
5 juli – 17 augustus
Zuid:
12 juli – 24 augustus
Midden: 19 juli – 31 augustus
TWEE BOMVOLLE WEKEN
Prijs gezin met 4 personen inclusief:
-Vlucht Amsterdam – Heraklion v.v.
-Transfer Heraklion –Mirtos v.v.
-Verblijf 2 kamer appartement
-1 x een ontbijt voor 4 personen
-een welkomstdrankje
-een fles kwaliteitswijn
-2 fietsen voor 1 dag

MIJN GRIEKSE VRIEND
Hij is mijn vriend. Ik zie hem niet zo vaak, maar als ik hem ontmoet, dan is hij mijn vriend. Dan
omhelzen wij elkaar en geven elkaar een kus. Dan gaan we zitten en zetten het gesprek van de lang
vervlogen vorige keer voort. Mijn vriend is een Griek. Een echte. Als ik hem wil ontmoeten, dan moet ik
lang wachten en ver reizen. Hij woont in Nederland. Ik woon in Griekenland. De omgekeerde wereld.
Ik mag dan bijna negen jaar op Kreta leven, hij verblijft al veertig jaar in Nederland. Is er getrouwd en
nog een keertje getrouwd en heeft kinderen. Die zijn zijn oogappels, zijn zaligheid. Om hen en om de
vrouw van wie hij houdt is hij gebleven waar hij ooit aankwam. Maar waar is zijn ziel?
Ik zou kunnen zeggen dat die ligt in wat hij maakt. Kleurrijke impressies van alles wat met het leven van
doen heeft. Wat hem bezighoudt. Hem opwindt. Boos of gelukkig maakt. Wat hem ontroert vooral.
Mijn vriend is schilder. Hij zet zijn gedachten en dromen om in kleuren. Maar bovenal is mijn vriend
filosoof. Zijn drijf ’veer’ is een penseel. Gestuurd door zijn ogen, die een kijk hebben op de wereld. Een
visie op het leven. Een duidelijk oordeel ook over wat er speelt in Griekenland.

Altijd als wij elkaar ontmoeten gaat het al snel over zijn geboorteland. Zijn moederland en zijn vaderland.
Daar waar een groot deel van zijn ziel nooit is meegegaan naar een koud en drassig land.
Zijn ziel is gespleten.
Dan draagt hij zijn mening uit over zijn verre land. Maar hij vraagt mij ook hoe het er nu is. We delen
meningen en zijn het meestal volkomen eens. En zo niet, dan spreek ik hem niet echt tegen. Het is
ongelijke stand. Hij de man die in alle aderen en in alle vezels Griek is. Ik voel me soms bij hem slechts
een lange termijnlogé in zijn land van herkomst. Een Griek ben ik niet. Word ik niet. Nooit. Ik spreek de
taal belazerd. Mijn vriend is Griek. Geen Nederlander. Dat wordt hij nooit. Hij is en blijft een kind van
Hellas. Een echte.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn koppigheid. Een
stevige hartaanval, maar de sigarettenindustrie
spint garen bij de rookpluimpjes van zijn zoveelste
sigaret. Niet dat hij niet kon stoppen. Hij wilde niet.
Tot op de dag van vandaag is hij een weigeraar.
Niet alleen aangaande sigaretten, ook met het
aanvaarden van hulp. Hij kan het zelf. Hij weet het
zelf. Beter vooral. En toch is hij de meest aimabele
Griek die ik ken. Charmant eigenwijs en vriendelijk
koppig. Nu hij het in tijden van crisis moeilijk heeft
en vrienden hem een hand toe willen steken,
moeten ze eerst de berg Olympus tien maal
beklimmen voor er enige beweging komt bij een
uitgestoken hand.
Dan loop ik door zijn atelier. Samen met hem. Dan
vertelt hij. Legt uit in mooi Nederlands. Leert mij
anders kijken naar het pallet van kleuren, de
beweging van dik aangebrachte verf. Ik luister. Kijk
naar ‘wanden vol hem’. Hier hangt wat hij werkelijk
bedoelt. Dan kijk ik hem aan. Klein van stuk, maar
dat valt weg. Omdat ik kijk in ogen die melancholie
en vastberadenheid wonderlijk combineren. Of
iemand is een terugkijker, een melancholist of hij is
een vooruitziener. Misschien wel een megaloïst.
Mijn Griekse vriend weigert, ja alweer, die levenskeuze te maken. Vergezichten, die met inzichten van nu
en verlangens van ooit worden gecombineerd. Op het gelaat en aan de wand allemaal zichtbaar.
Voelbaar, als hij even dicht bij me staat.
Had ik maar een goed gevulde beurs. Dan zou ik werk van hem afnemen. In iedere kamer in ons
hotelletje zou iets van hem hangen. Ik zou dan een beetje conservator kunnen zijn. Dan zou ik zijn
verhalen graag wat willen doorvertellen. Iets uitleggen. Griekenland zou misschien dan voor sommige
gasten begrijpelijker worden. Omdat de maker een Griek is. Een echte.
Deze winter, nu ik even in Nederland ben, zie ik hem weer. Met een fles Ouzo in de hand stap ik zijn erf
op. Zijn atelier binnen. In het drasdruilerig Nederland ben ik geheid even terug in Griekenland. Dan ben
ik even bij hem. Angelos, mijn Griekse vriend.
Ben je geïnteresseerd in het werk van mijn
vriend? Neem dan contact met me op.
info@mertiza.com

De hoes van de CD Sinora, eerder
besproken in één van onze Nieuwsbrieven is een ontwerp van Angelos

mosxari sto fourno
rundvlees uit de oven
4 tot 5 personen
Ingrediënten:
800 gram rundvlees
olijfolie
vleeskruiden
zout en peper
rozemarijn
1 schep suiker
4 laurierblaadjes
enkele kruidnagels
4 grote aardappels in schijfjes
1 blikje tomaten in stukjes
1 dl runderbouillon
scheut rode wijnazijn
1 glas rode wijn
*eventueel voor diegenen die van pittig houden:
rode pepervlokken toevoegen.
Apart in een koekenpan:
1 rode ui
1 rode puntpaprika
3 tenen knoflook
4 wortels in schijfjes
Bereiding:
Zet een braadpan of braadschaal op het vuur en laat hem heet worden. (Deze pan of schaal gaat straks
in de oven.) Doe er een flinke scheut olijfolie in. Snijd het rundvlees in reepjes en kruid het met
vleeskruiden, zout en peper. Braad het al roerend snel aan. Voeg er een scheut rode wijnazijn en een
glas wijn aan toe. Daarna de laurierblaadjes, kruidnagels, de suiker en rozemarijn er bij doen; laat het
geheel langzaam sudderen. Voeg hierna de tomatenstukjes toe en schep het er doorheen.
Zet daarna een koekenpan op het vuur, doe er olijfolie in. Snijd de ui, de tenen knoflook en de
puntpaprika fijn, de wortel in schijfjes en bak dit aan. Zodra het aangefruit is kan het bij de andere
ingrediënten in de ovenschaal.
Verwarm de oven voor op 210 graden. Schil de aardappelen en snijd ze in schijfjes. Schep ze door het
rundvleesmengsel. Doe de bouillon erbij en zet de braadpan- of schaal in de oven en laat het ongeveer 2
uur sudderen.

Terug in Nederland
Ons eerste tv avondje zit erop. Gewoon lekker zappen op de
bank, die dicht bij de CV staat. Natuurlijk vragen wij ons beiden
af of de Nederlandse TV ons iets verheffends kan brengen.
Bijvoorbeeld in de reclame, die wij op BVN in Griekenland nu
eenmaal ‘vreselijk’ moeten ontberen. De schok van de avond was
de terugkeer van Harry. Ik heb er al eens iets over gepubliceerd.
Maar ik kan het niet laten. Ik dram nog even door:
Harry van de Sunweb
Nog even en we worden overspoeld door reclames voor reisbestemmingen. De ene is nogal zakelijk van
aard. U kunt nu boeken voor het luttele bedrag van.. De andere reclame probeert vooral sfeer over te
brengen. Ik zag onlangs op Youtube een prachtige lange commercial van Kroatië. Ongetwijfeld een
peperdure productie, maar de zin om dit land te bezoeken steeg bij mij tot ongekende hoogte. Beide
soorten missen hun doel niet. Mensen zullen hun portemonnee laten meebeslissen in de keuze van hun
vakantiebestemming. Maar de sfeer ter plaatse bepaalt daarnaast en soms zelfs in eerste instantie de
keuze van de vakantie.
Dat mij realiserend vraag ik mij af wat de makers van de tv
commercial van Sunweb in hemelsnaam voor ogen hebben
gehad toen zij vorig jaar, en wat jammer nou, dit jaar weer,
Harry hebben gepresenteerd. Een woest aantrekkelijke
jongeman in de rol van host. Natuurlijk, Sunweb wil graag laten
zien dat het representatieve personeel ter plekke er alles voor
over heeft om het de vakantieganger naar de zin te maken. Dat
snap ik nog. De krulblonde lokale medewerker, overigens met
een stem die ik ook herken uit een verzekeringsreclame,
promoot een hippiefeest. Ja, dán heb je een waan-zin-ni-ge
troef in handen, want wie wil er nou niet naar een hippiefeest
als hij op vakantie is. Nou, één gast dus niet. Waarom dan niet?
Waarom laat hij deze topattractie, dit absolute hoogtepunt van de vakantie aan zich voorbij gaan? Omdat
hij, ja hij zegt het echt, omdat hij dus niet in een huifkar wil… Een huifkar, dat weet iedereen in dit land
is hèt vervoermiddel om naar hippiefeesten te gaan. Dat doen ze allemaal. Alle hippies all over the world
vervoeren zich met huifkarren. Het liefst nog blowing in the wind. En de cowboys dan in Amerika, die we
kennen van westerns? Of toeristen in Drenthe? Nou, die gingen en gaan allemaal, geen mens
uitgezonderd, naar hippiefeesten.
Wie is die domoor, dat uilskuiken, dat recalcitrante typje, dat niet mee wil? Daarop kan ik nog antwoord
geven ook. Hij is een jaloerse echtgenoot met een slecht nageaapt Amsterdams accent. Net zo slecht als
dat van zijn vrouw, die zo te zien elke avond wel naar een hippiefeest wil, als Harry er maar is. In een
huifkar natuurlijk met dat lekkere Harryhapje op de bok en zij ernaast. Zweepje naast dweepje.
Maar waarop ik geen antwoord
kan geven is waarom de toch
gerenommeerde touroperator
Sunweb
kiest
voor
dit
stompzinnige verhaaltje dat
vooral geschikt lijkt voor
amateur volkstoneel a la
Beppie Nooy. Ook daarin klinkt
niet
zelden
een
slecht
gekopieerd soort Amsterdams.
Ze moeten het zelf weten,
zeker. Maar als Kreta bewoner en gastheer mag ik toch van ganser harte hopen dat het eiland wat
breder en beter wordt neergezet dan alleen stompzinnig volksvermaak voor mevrouw van Soppen en
mijnheer de Mopper. Uiterst slechte smaak die ook nog eens mensen afschrikt. Kreta, Griekenland
verdient beter. Dus Sunweb, pak een huifkar, maak er een uitwuifkar van en rij daarmee dit
amateurgezelschap richting Hippiestan en verzin iets beters. Het is volop voorhanden. Geloof me.

Nog wat laatste dingetjes:
Kompania Siga treedt op tijdens een Grieks dansfeest:
8 december in Groningen in het Praedinius Gymnasium Kruitlaan 11.
entree € 5,En verder: vrijdag 13 december 19.00 uur
Grieks Restaurant Athina De Weerdingerstraat 12 7824 XV Emmen
woensdag 18 december 19.00 uur
Grieks Restaurant Delfi Nieuwehuizen 11 9401 JS Assen
Geniet nog even van een bijzonder optreden in Mirtos aan de boulevard in
het restaurant van Jorgos en Maria Akrogiali.
http://www.youtube.com/watch?v=EYkWs5DorbM
Wil je in de meivakantie komen?
Kijk dan naar vluchten via Aegean Air. Vertrek 26 april voor een week.
Voordelige rechtstreeks vluchten vanaf Düsseldorf en Brussel.

Wil je iemand nog een leuk Sinterklaas- of Kerstcadeau geven? Het boek
En het werd … Griekenland is nog steeds te koop via internet boekhandels,
zoals Ako en Bruna. (Tja, je moet soms vooral jezelf promoten…)

Corendon Dutch Airlines heeft scherpe prijzen. Bij ons kom je bijvoorbeeld
in het hoogseizoen nooit uit boven € 400,- voor een vlucht van maximaal 2
weken. Wil je langer, dan betaal je iets extra’s.
Parkeren op Schiphol: Voor scherpere prijzen kunnen wij dit voor je
regelen, eveneens via Corendon.

Griekenland Magazine ligt vanaf medio december in de winkel. Een mooi
bewaarexemplaar, zeker vanwege de verhalen over Oost Kreta. Minstens
bewaren tot in de kerstperiode. Lekker uitbuiken met Griekenland in je
hand.

Hierbij wil ik ondermeer Angela, Mylene en Sonja ter Laag bedanken voor het geleverde fotomateriaal.
Tenslotte:
Allemaal een heel relaxte en mede daardoor mooie
decembermaand gewenst.
Prettige feestdagen en een goede jaarwisseling.

Maria, Siemon, Thea, Angela,
Mylene, Jan en Dick

rustig en zeer gastvrij onderkomen
nieuw in 2014:
Boxspringbedden en voordelige pakketreizen

andere accommodaties in Mirtos
rondreizen rustig Kreta
groepsreizen
voordelige vliegtickets

adembenemende en afwisselende
natuur
af
wandelroutes & wandelarrangementen
wandelingen met wandelgids Angela
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