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Beste lezers, beste gasten,
De nieuwsbrief van december alweer. December, de meest wonderlijke maand van het jaar. Omdat het
de laatste maand is van het jaar en omdat wij het zo volproppen, soms letterlijk, met feesten. Dit in
tegenstelling tot de Grieken. Zij vieren geen Sinterklaas, Kerst wel, maar onder het motto: Geniet, maar
feest met mate. Kerst is voor dit religieuze volk niet het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. En oud en
nieuw? Eigenlijk is in Griekenland hèt oud- en nieuwfeest Pasen. En dat wordt volgend jaar gevierd op 12
april, dan een week na het Katholieke Pasen. Dus is december lang niet zo opgepompt als bijvoorbeeld in
Nederland. En wij doen daar ook vol overgave aan mee. Sinterklaas wordt traditioneel gevierd met de
Siemons familie plus koude
kant’, zoals dat heet. De
lootjes zijn getrokken en wij
trekken op 5 december
richting Familie Friesland.
Ook wij houden ons jaarlijks bezig met de bezettingsgraad van eerste Kerstdag en tweede Kerstdag.
Onze ouders leven allang niet meer, dus eerste dag bij die van jou en tweede bij die van mij, gaat niet
meer op. Helaas. Maar alleen zitten doen we niet, dit ter geruststelling van bezorgden onder jullie. En
oud en nieuw vindt bij ons thuis plaats op het dakterras in Almere met een jaarlijks vast gezelschap.
Daarna uitbuiken, lijnen en stoppen met… Een wonderlijke maand dus. Ver van de sfeer van Mirtos, zo
midden in het centrum van een grote stad waar Sinterklaas- en Kerstmuzak er geen twijfel over laten
bestaan dat de dolle feestmaand in volle gang is.
Een grotere overgang is dan
nauwelijks mogelijk. Na een
reis van zeven dagen en zes
nachten zijn wij aangekomen
in Almere. De bijna serene
rust van Mirtos, in volle of
halfvolle zon. Afscheid op
zondag om 4 uur ’s middags
van enkele lieve mensen en
dan richting drukker en
drukker. Boot op, boot af,
nog een keer hetzelfde, dan
vanuit Venetië de razende
snelwegen op met twee rustplekken en zo het volle Nederland in. De eerste Raki- en olieaflevering bij
goede vrienden en zaterdag zo de parkeerkelder onder ons winteronderkomen in. Twee werelden en wij
houden van beide. Wij hebben zin in de onderwintering om maanden later met frisse zin en moed weer
richting het zonnige zuiden te karren. Een mooie traditie. Wij houden deze er hopelijk nog jaren in.
Als je het hebt over een traditie van acht maanden Mirtos, twee weken reizen en drieënhalve maand
Almere, dan denk je niet aan de mogelijkheid van het totaal onverwachte. Dit jaar gebeurde dat helaas
wel. Nog in Mirtos ontvingen wij het bericht dat de markante en lieve dorpsgenote in Mirtos en
stadsgenote in Almere Gerry Eulink plotseling was overleden. Verderop in deze nieuwsbrief willen wij
daar uitgebreid bij stilstaan.
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geen gasten, wel activiteiten achter de schermen
Mirtos is niet uitgestorven. De mensen leven hun leven, doen hun werk, gaan naar school of
buurten wat bij elkaar of drinken een koffietje in een kafenion. Veel gasten zijn er niet. Een
enkeling. Overwinteraars meestal, maar het zijn er slechts enkelingen.
Toch gaat het toerisme door. In voorbereidingen vooral. Wij hadden het in de vorige
nieuwsbrief al over de website www.mirtoscrete.gr . Een site waarop alle aanbieders van
accommodaties zich presenteren. Maar ook de uitbaters van drank- en spijslokalen en de
eigenaren van alle winkels. Er staat informatie te lezen over Mirtos en zijn geschiedenis, tips
voor wandelingen en uitstapjes. Kortom een compleet beeld van een prettig vakantiedorp.
Jurrie Eilers maakt er een prachtige presentatie van, die je kunt zien door de website te
openen. Iedere keer komt er weer wat bij. Er loopt een kalendertelling mee, die uiteindelijk op
nul zal eindigen. Dan is de website klaar. Je kunt ook via een contact reageren. Kijk en volg de
werkzaamheden van Jurrie en maak, als je dat leuk vindt, er anderen op attent.

Discover MIRTOS on foot
Hiernaast zie je de voorkant van een wandelboekje over de
grote plaats Chania. Berend Wolffenbuttel en Toine van de
Meijden uit Vamos zijn de makers ervan. De twee bijzonder
aardige en vakkundige mannen hebben dit leuke concept
uitgewerkt en op de markt gebracht. Inmiddels zijn er
meerdere
bestemmingen
in
wandelboekjevorm
uitgegeven, ondermeer Rethymnon en Agia Galini.
Berend is de wandelexpert en Toine de grafisch
ontwerper. Wij hebben hen begin november op bezoek
gehad en het klikte enorm. Niet alleen met ons, maar
ook met Angela, die immers onze wandelexpert is. Wij zijn een
samenwerking aangegaan en dat betekent dat Angela’s wandelingen worden
opgenomen in het boekje: ‘Discover Mirtos … On Foot’. Mirtos is de eerste plek op het
oostelijk deel van Kreta dat nu een ‘Discover… On Foot’ -bestemming wordt. Het zijn niet alleen de
wandelingen, maar ook informatie over Mirtos in brede zin. Dus het huidige dorp, de geschiedenis,
uitgaanstips en leuke tochten om te toeren per auto. En uiteraard ook allerlei praktische informatie over
allerlei voorzieningen.
Berend en Toine zijn druk bezig met de
voorbereidingen. Afgelopen week zijn zij
enkel dagen in Mirtos geweest en hebben
een aantal wandelingen gelopen en die ’s
avonds uitgewerkt.
Het boekje komt begin april uit. Angela
wordt de distributeur ervan en de prijs
wordt waarschijnlijk € 7,50. Ook wij
bekijken hoe dit product een succes kan
worden. Het leuke is namelijk dat het een
typisch bewaarboekje is. Wellicht dat
‘Discover’ in de toekomst ook via ons te
bestellen is, net als De Mertiza. Dus per
post. Meer nieuws in het voorjaar.

MIRTOS ON THE MOVE
Komende maand hoop ik met editor Ismir achter de
‘snijtafel’ te gaan zitten om de prachtige beelden van
cameravrouw Sonja ter Laag te monteren. Deze zijn
gemaakt in de zomer. Zij laten Mirtos vooral zien als actief
dorp. Sonja en ik zijn enkele dagen erop uitgetrokken om
actief Mirtos vast te leggen. Op het water, in de koof, ’s
morgens heel vroeg langs een joggingpad, op de weg naar
Tertsa om fietsers te volgen en nog veel meer. Een aantal
gasten van ons treden er in op. Het wordt geen lange film,
maar een heuse clip. Zodra deze uit is, hoor je het.

MEIVAKANTIE:
WIJ HANTEREN

GEEN

HOOGSEIZOENPRIJZEN

Nederlandse Chartermaatschappijen en Touroperators helaas wel

Dan vlieg je toch gewoon vanuit Brussel of Düsseldorf !!
Of naar Chania vanaf Eindhoven of Weeze !!
24/4
25/4
27/4
27/4
29/4
29/4

–
–
–
–
–
–

8/5
: Weeze Chania
€ 260,- (Ryan Air)
9/5 of 26/4 – 10/5: Düsseldorf Herkalion € 300,- (Tuifly)
9/5 – 10/5
: Düsseldorf Herkalion € 255,- (Tuifly)
11/5
: Eindhoven Chania
€ 270,- (Ryan Air)
10/5
: Düsseldorf Herkalion € 255,- (Aegean Air) 1 overstap
9/5
: Brussel Heraklion € 350,- (Thomas Cook)

JUNI 2015 NU WEL
HEEL

GOEDKOOP NAAR

MIRTOS
Vluchten vanaf € 216,- retour
AMSTERDAM – HERKALION

Villa Mertiza/Aleikos Panorama
twee weken voor

*** Vanaf 12 juni mogelijk en prijs gebaseerd op 2 personen per studio
boek en betaal nu je vlucht. Je verblijf betaal je pas bij aankomst ***

Dag lieve mevrouw
Maandag 24 november hebben wij afscheid
genomen van Gerry Eulink. Onze markante
plaatsgenote in Mirtos en in Almere. Ook ooit gast
van Mertiza. Verdrietig om haar heengaan.
Verdrietig ook vanwege het gemis dat wij zullen
voelen op verwachte en soms onverwachte
momenten. Gerry overleed vrijdag 14 november na
aankomst in Almere, na een lange en voor haar
vermoeiende reis vanuit Mirtos. Zaterdag 15
november belde haar zoon Rob ons op om het
droevige nieuws te melden. Dan is er ongeloof. Wij
hadden in de dagen voor haar reis naar Nederland nog intensief contact gehad. Een goed gesprek voor
Hotel Mirtos en twee dagen voordien een etentje bij ons thuis. Het afscheid in Mirtos bleek definitief. Dat
kon toch niet waar zijn. Maar het was waar. Het is waar.
Wij zijn deelgenoot geweest van een mooie, indrukwekkend eenvoudige begrafenisplechtigheid. Veel
foto’s van Gerry, die haar in al haar kleurrijkheid toonden. Muziek en ondermeer een warme toespraak
van haar zoon Rob. Heel veel bloemen, ook al zo vol kleuren, meegegeven door allerlei mensen,
waaronder ook mensen uit Mirtos. En die verbondenheid van Mirtos met Gerry, haar familie en dierbare
vrienden was voelbaar tijdens de ceremonie. Onze vriend Nick Teunissen was bereid om speciaal voor
Gerry het lied ‘Zij zijn niet dood’ te zingen.
Mirtos was de plek waar Gerry gelukkig was. Een kleinschaligheid die veel meer bij haar paste dan de
anonimiteit van de grote stad Almere. Een heerlijk klimaat in voor- en najaar, maar vooral de
vriendschappen, die zij daar had gesloten.
Wij hebben Gerry proberen te eren in een gedicht, dat Siemon heeft voorgelezen en dat hopelijk velen
van jullie een gevoel van herkenning geeft. Dag Gerry, dag lieve mevrouw.
Een mooie mevrouw
Die, als de dag grauw
Wat bedrukt of bedroefd was
De kleuren uit haar kast las
Zo zich sierde met licht
Rond haar zachte gezicht
Als een kind nog kon blozen
Die een veld vol met rozen
Voor het haar had bestemd
Zo door iedereen gekend
In gestaag trage tred
Bergen leven verzet
Die ogenschijnlijk bescheiden
Het bestaan kon verleiden
Ze heeft met haar kleurrijk pallet
Ons in zonlicht gezet
Ach lieve mevrouw
Deze dag tekent grauw
Zo bedrukt en bedroefd
Wij missen je kleuren
Je bloem in je haar
Als het kan even maar
Zet dan regen van tranen
Nog een keer in jouw licht
zodat een regenboog hoog
Ons verdriet hier verlicht

De winteruitgave van
GRIEKENLAND MAGAZINE is uit
Abonneehouders ontvangen hem één dezer dagen en een
tijdje later kun je hem kopen in de boekhandel of de kiosk.
In de winteruitgave is weer een mini special opgenomen, net
als vorig jaar, toen Oost Kreta in het zonnetje werd gezet.
Ditmaal de eilanden Rhodos en Simi. In deze editie gaat mijn
column over het gedrag van aanbieders van reizen, die bijna
allemaal verzuimen de werkelijke prijs van een reis te
publiceren. Er komt dus heel vaak nog het nodige bovenop.
Wij vinden dat volstrekt belachelijk en daarnaast ook nog
eens concurrentievervalsing.
Verder een artikel over het boek ‘Never too late’ van Karin
Martens, bekend van het programma
‘Memories’. Op maandag 8 december
zendt de KRO een vervolg uit op het
item over Karin. Hoe is het haar
vergaan nu zij samen met haar
oude geliefde op Kreta woont.
Griekenland Magazine, in december
een wegdromer in wintertijd.

NISSOS BIER, de onbekende PRIJSWINNAAR
Dit
is
een
bierliefhebbers.

artikeltje

voor

echte

Het is nog maar een korte tijd op de markt en heeft nu
al een mooie internationale prijs te pakken: Nissos Bier.
Het wordt gebrouwen op Tinos, een eiland in de
Cycladen. Het wordt niet massaal geproduceerd. Nissos
is een 100% natuurlijk product. Smaak en bereiding
worden zó geprezen, dat Nissos onlangs de European
Beer Star Award 2014 heeft gewonnen, een
pretentieuze prijs in de wereld van het schuimend bier.

FOTO VOORPAGINA: JURRIE EILERS, waarvoor onze dank

VLUCHTELINGEN IN IERAPETRA
Een boot met 700 Syrische
vluchtelingen werd afgelopen
week stuurloos aangetroffen op
zo’n 100 kilometer van de kust
van Kreta. De marine schoot te
hulp en zo arriveerden deze
mensen, mannen, vrouwen en
kinderen donderdag j.l. in de
haven van Ierapetra. Gek, dan
komt een onderwerp in het
dagelijkse nieuws zomaar heel
dichtbij. Dan krijgen anonieme
slachtoffers van dat volstrekt
idiote geweld een gezicht.
De stad, slechts 14 km vanaf
Mirtos, kan de groep een week
herbergen, voordat zij elders
moeten worden opgevangen.
Hier een paar foto’s.

In december wordt er niet alleen gefeest. Het is dan ook niet voor iedereen een feestelijke maand. De
eenzaamheid is juist dan zo hartschrijnend. Mensen die oud zijn en zo velen al hebben verloren. Of
gezinnen, families die afscheid hebben moeten nemen van iemand waar zij zo intens van hebben
gehouden.
December is daarom ook een terugblikmaand. Herinneringen aan wat zo mooi was het afgelopen jaar.
Maar ook aan momenten die verdriet met zich meedragen. Juist van gemis. Wij hebben in 2014
meegeleefd met enkele families, die het voor de kiezen hebben gehad. Een gezin dat in hun straat twee
buurgezinnen kwijtraakte bij de ramp met de MH17. Wij hebben
geprobeerd hen zo goed mogelijk op te vangen en hen toch ook te
kunnen laten genieten van een vakantie in Mirtos. In het najaar
moesten een echtgenote en twee kinderen afscheid nemen van hun
nog veel te jonge man en vader. Een dierbare vader, een lieve man
met lichtjes in zijn ogen. De moeder van een trouwe gast van ons die
ver weg, in zijn land van herkomst, overleed plotseling. Nog maar heel
kort geleden het plotselinge overlijden van Gerry Eulink, dat daardoor
haar kleine familie en veel dierbare vrienden verdriet heeft gedaan.
En dan ook een aantal dorpsgenoten, die een lege stoel hebben achtergelaten, waaronder de moeder
van Poppy, de eigenaresse van Aleikos Panorama en van broer Giannis, de uitbater van het restaurant
met de stenen.
Het hoort bij het leven. Zeker. En het hoort
eveneens bij datgene wat Villa Mertiza is. Voor
bijna iedereen gelukkig die plek waar je tot rust
kan komen. Genieten van het buitenleven, het
luieren, het lopen en uitstapjes maken en lekker
eten en drinken. Een vakantieplek dus. Maar Villa
Mertiza is ook een stukje van de samenleving. Wij
leven even met elkaar samen. Soms maar een
week. Niet zelden anoniem en dat kan en mag.
Maar ook niet zelden in een gevoel iets met elkaar
te hebben. Mertiza herbergt vele verhalen. Vrolijk,
melig zelfs, spannend soms. En verhalen die
vertellen van verdrietige gebeurtenissen. Missen.
Een ouder stel dat elkaar nog niet eens zo lang
kent en gelukkig is met de nieuwe partner. Waarbij dan toch op een moment het verdriet toestaat om
het missen van degenen met wie ze talloze jaren samen hebben geleefd. En dan weer een gulle lach.

Villa Mertiza is hierin niet uniek. Zo zijn er heel veel plekjes op deze aarde waar dit allemaal eveneens
gebeurt. Maar Mertiza is wel ons Mertiza. Het zijn onze gasten en het zijn hun levens belevenissen. Als
wij daarbij betrokken mogen zijn, al is het dikwijls aan een zijlijntje, dan vinden wij dat fijn. Daar spreekt
vertrouwen uit in een sfeer van enige openheid. Dat dat vertrouwen ons wordt geschonken doet ons dus
goed.
Afgelopen week kwam het bericht dat de 16 jarige kleinzoon van vrienden van ons was weggelopen.
Radeloze ouders en grootouders achterlatend. Je wilt van alles doen, maar het is dan zoeken naar een
speld in een hooiberg. Wat summiere informatie over een paar treintrajecten die hij zou hebben
afgelegd. Meer niet. Wij hebben op onze Facebookpagina de zoekactie onder onze volgers gedeeld. Daar
is die pagina niet voor bedoeld, maar zo’n nood breekt wet. Uiteindelijk bleken meer dan 40.000 mensen
het bericht te hebben gezien, omdat het maar liefst 700 keer werd gedeeld. Dat heeft ons heel stiekem
met trots vervuld, omdat onze gasten en onze volgers er direct op insprongen. Met hartverwarmende
reacties soms. Gelukkig konden wij woensdagavond het bericht verwijderen en een nieuw bericht
plaatsen: De jongen is gevonden.

Mertiza in deze decembermaand. Wij zijn wel gesloten, maar niet dicht. Over en weer gaat het
mailverkeer en andere vormen van contact gewoon door. Weliswaar op een lager pitje, maar de lijn is
niet dood. Niet afgesloten. En als er wat met onze gasten is, in mooie zin of minder fraai, dan zijn wij
vaak op de hoogte en proberen gepast te reageren. Een verbintenis die in zo’n feestelijke, maar ook
beschouwende maand voelbaar is.
Wij wensen een ieder van jullie een mooie maand. Geniet en waar dat dit keer extra moeilijk is, alle
sterkte toegewenst. Blijf ons op de hoogte houden. Dat vinden wij fijn.

PASEN MIRTOS
Een belevenis
IN

Je
Je
Je
Je

maakt zaterdagnacht het Paasfeest mee
schuift aan bij ons gratis Paasontbijt
eet Paaslam of iets anders wat je lust in één van de restaurants van Mirtos
geniet van de prachtige voorjaarsnatuur die je met een mooi gratis boekje ontdekt

Dit arrangement bieden wij aan met:
Vlucht, transfer, verblijf in Villa Mertiza of Aleikos Panorama
Gratis Paasontbijt, Inclusief Paasdiner en boekje ‘Discover Mirtos of Foot’
Bij voldoende belangstelling een paar excursies (met bijbetaling)

1 week € 499,499,2 weken € 599,599,aanbetaling 50% bij boeking
rest bij aankomst

mirtos

(prijzen op basis van 2 personen per studio)

GAAT ONZE

WEBSITE

veranderen?

Papa’s Pastitio
( vegetarisch bijgerecht of hoofdgerecht)

Onderweg naar Nederland aten we in een restaurant
in Oostenrijk waar de chef heel graag Italiaans eten
combineerde met andere mediterrane keukens. In
dit geval Italiaans en Grieks.
Zo ook dit recept: vegetarisch, in een grote schaal
als hoofdgerecht of in 4 kleinere schaaltjes als
voorgerecht.
Benodigdheden:
ovenschaal(tjes) en keukenmachine.

Ingrediënten:
250 gram eekhoorntjesbrood of een zelfde
hoeveelheid gemengde paddenstoelen
olijfolie
250 a 300 gram tagliatelle
1 blokje groentebouillon
enkele takjes rozemarijn
300 gram verse spinazie
200 gram ricotta
100 gram feta
100 gram kefalotiri of anders pecorino
1 of 2 eieren en een scheut melk samen
geklutst.

Bereiding:
Breng water met het bouillonblokje aan de kook. Eenmaal aan de kook laat de tagliatelle 4 minuten
meekoken en daarna afgieten, uitlekken in een ovenschaal met wat olie doen.
Doe in een koekenpan wat olie en laat het goed heet worden. Doe de paddenstoelen in een
keukenmachine en hak ze fijn. Fruit de paddenstoelen met enkele naalden rozemarijn en wat zout en
peper aan.
Maak in een andere koekenpan wat olie heet en doe daar de spinazie in en wok het. Voeg daarna de
ricotta en enkele rozemarijnnaaldjes toe. Roer het geheel goed door en voeg daarna de paddenstoelen
toe. Brokkel daarna de feta door het mengsel. Schep dan dit mengsel over de tagliatelle.
Verwarm een oven voor op 200 graden.
Klop 1 of 2 eieren met wat melk en giet dit over het mengsel in de ovenschaal.
Strooi de geraspte kefalotiri of pecorino er overheen en laat het ongeveer 45 minuten in de oven staan.

Kali orexi, eet smakelijk
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