NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2009

Beste Lezers van de Nieuwsbrief,
Naar aanleiding van de nieuwsbrief van januari kregen
wij veel leuke reacties binnen. Hartelijk bedankt. Het
is ook leuk om te maken. Wij hebben inmiddels ruim
We openen dit jaar met trots
600 adressen en we krijgen iedere maand ook altijd
onze mooie dependance:
weer wat verzoekjes om op de verzendlijst geplaatst
2 kamer appartement met een te worden.
geweldig uitzicht op de bergen Nog enkele weken en wij
vertrekken weer naar Kreta.
Ditmaal niet met één, maar met
3 – 10 april of 10 – 17 april
1 week € 250,- i.p.v. € 400,- twee auto’s. Vrienden van ons
nemen een deel van de nieuwe voorraad artikelen mee
voor Aladin. We hebben voor 2009 leuke nieuwe
3 – 17 april
2 weken € 475,- i.p.v. € 750,- dingen ingekocht. Daar zitten ook mooie Afrikaanse
stoffen bij, bijzondere strandbroeken en heel kleurrijk
aardewerk. Omdat wij ook alle kamers in Villa Mertiza en Aleikos Panorama extra gaan
aankleden, zal er in de auto’s met moeite nog een tandenborstel bij kunnen.
KENNISMAKINGS AANBOD
ALEIKOS PANORAMA

Onze nieuwe website is BIJNA KLAAR!!!
Een dezer weken hopen wij onze nieuwe website te
kunnen presenteren. Vijf jaar lang hebben wij de oude
versie gebruikt. Dit ontwerp van Dirk van der Plas heeft heel veel goede reacties opgeleverd en was
voor ons ook prettig werkbaar. Ik ben Dirk zeer dankbaar voor al zijn hulp. En voor zijn geduld
met mij als digibeet.
Na zoveel jaar vonden wij het tijd voor
verandering. Er komen meer afbeeldingen en de
website is overzichtelijker geworden, wellicht iets
gebruiksvriendelijker.
Paul heeft, samen met zijn zoon Josha, de site
gebouwd. Dat hij dit kon, bleek al in de vorige
Nieuwsbrief, waarin zijn eigen website werd
aangekondigd. Hij heeft er een aantal leuke
reacties op gekregen. En…. hij heeft nog meer in
petto.
Al met al, blijf kijken, als je zin hebt, want op een
dag ziet www.mertiza.com er heel anders uit.
Op de vraag hoe het komt, dat Paul zoveel hooi
op zijn vork kan nemen, kunnen we maar één
ding zeggen: Kijk op het fotootje en zie hoe een
winterdag er bij hem uitziet.

Economische crisis of niet
De boekingen lopen boven verwachting goed. Alle treurige mededelingen
van economen en financiële experts ten spijt. Het blijkt dat mensen in
Europa niet snel hun vakantie laten lopen. Er wordt wel minder snel
geboekt en in plaats van twee vakanties staat er bij menigeen slechts één
vakantie op het programma. Wij hebben veel gasten die terugkeren en ook nieuwe gasten die door
oud gasten worden getipt. Maar ook nieuwe gasten vinden hun weg naar ons. Wij staan nu op veel
websites en zijn ook beter vindbaar. De vrucht van een actieve winter, zullen we maar zeggen.
Noordelingen, westerlingen en zuiderlingen opgelet
Wij merken dat Transavia, die onlangs toch besloot on-line boekingen toe te laten, nu ook de
regionale luchthavens Rotterdam, Groningen en Eindhoven aanbiedt. En in bepaalde periodes voor
zeker geen rare prijzen. Je moet of op de heenweg of op de terugweg een tussenlanding
aanvaarden, maar zo lekker om de hoek is niet slecht. En de regionale luchthavens zijn
buitengewoon prettig.
Reacties op de vorige Nieuwsbrief
Er heeft al een leuk aantal mensen gebruik gemaakt van de aanbieding van Griekenland Magazine
voor 5 Euro bij boekingen voor 28 februari. Bert: “Leuk blad en een leuk
idee”. En de komst van de Senseo apparaten is ook hartelijk verwelkomd.
Ineke, die met haar familie komt: ”Superidee, doe mij er maar drie”. De
apparaten staan in de gang van ons huis in Meppel vreselijk in de weg,
maar vinden straks hun bestemming.
Dakanari straks ook officieel ons buitenverblijf
Vanaf 1 april 2009 exploiteren wij dit heerlijke buitenverblijf.
Wij kregen naar aanleiding van een mailing leuke reacties.
De komende dagen hebben wij met enkele cursusleiders en
organisatoren van trainingen gesprekken over de
mogelijkheden van Dakanari. Wij willen in het weekend van
2/3 mei enkele activiteiten aanbieden, een drankje serveren,
misschien een kleine cursus Griekse hapjes aanbieden. Dat
allemaal als officiële opening van Dakanari.
Het appartement op Dakanari, kan ik dat dan ook
zonder groep huren?
Ook die vraag kregen wij. Het betreft dus de
benedenwoning van Dakanari. Als wij daar geen groepen
hebben, dan is het volledig ingericht en aangepast voor
een gezelschap van maximaal 4-5 personen. Wij verhuren
het in principe alleen in de zomervakantie. Maar je kunt
altijd vragen of er in andere periodes plaats is. Wat
eigenaresse Salila wel wil, is een gezelschap dat echt voor
die rust naar Dakanari komt. Daarom vinden wij het niet
geschikt voor kinderen. Afin, je hebt er volop de ruimte.
100 m2 leefruimte binnen en maar liefst 6 ha om over te
dwalen, je terug te trekken in een van separate zitjes of
onder de grote maxi parasol. Dakanari heeft ruime 2
slaapkamers, een ruime mooie badkamer en een
woonkamer van 42m2. De prijs is 600 Euro per week.
Boekpresentatie in Villa Mertiza
Perry van Niekerk, van VNM consult in Gouda, hoopt in oktober zijn eerste training in Dakanari te
geven. Perry is de schrijver van het boekje Communiberen, waarover we eerder melding maakten. In
een van de volgende nieuwsbrieven hopen wij je wat meer te vertellen over deze training. Perry
hoopt één dezer weken zijn tweede boek uit te geven. In de meivakantie zal hij het boek officieel
presenteren in…. de tuin van Villa Mertiza. Met een webcam is het kleine feestje te volgen. Wij
houden je op de hoogte.

Muzikanten in de Meivakantie.
Rond zeven muzikanten uit Nederland zullen, evenals vorig jaar, optreden op verschillende locaties in
Mirtos. Vorig jaar hebben zij in de tuin van Villa Mertiza een geweldig leuk koffieconcert gegeven.
Ruim veertig gasten uit Mirtos hebben dit sfeervolle feestje meegemaakt en gezien dat er ineens
spontaan werd meegedanst. Wij kijken overigens nog of we wat meer activiteiten kunnen aanbieden.
Een bezoek aan het museum en de uitleg van de kenner van de Minoïsche tijd, oud dorpsgenoot
John kreeg een vervolg in een wandeling naar de Minoïsche opgraving even buiten Mirtos. We gaan
het proberen.
Leuk artikel in Drentse Kranten
Enkele weken geleden mochten wij
ons verheugen in de aandacht van
enkele kranten in Drenthe en NoordOverijssel. Een leuk positief artikel dat
ons direct al reacties opleverde. Zo kwamen wij in contact met twee
organisaties die zich bezig houden met vakanties voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke
handicap. Het betreft zowel vakanties voor mensen die individueel, als voor mensen die in
groepsverband op vakantie willen. Kijk maar eens op de volgende websites: www.picturevakanties.nl
en www.reisburovakantieenzorg.nl
Gertrude: Gefeliciteerd!
Al enige jaren komt Gertrude Arents met andere cursusleiders naar
Zuidoost Kreta. Zij verblijft met haar groep, tot wederzijdse
tevredenheid, altijd een week in Villa Mertiza. Gertude biedt activiteiten
aan, die te maken hebben met een spirituele kijk op het leven. Dan
moet je denken aan dans, mandala tekenen, schilderen e.d. Dit jaar
viert Gertrude haar 20 jarig jubileum als aanbieder van dit soort
cursussen. Zij heeft dit jaar enkele collega’s uitgenodigd om, samen
met haar, een jubileumvakantie te leiden, waarin veel activiteiten
worden gebundeld. Wij mogen hen ontvangen van 22 t/m 31 mei. En
het leuke is, de inschrijvingen lopen geweldig. Nu al 38 personen!
Dat betekent overigens wel, dat wij in die periode, behalve in Tertsa,
geen plaats hebben.
Je ziet Gertrude hier voorop dansen, op het dak van Dakanari.

NIEUWS OVER KRETA GIDSJES:
(info via www.kreta2005.nl)
In januari 2009 is verschenen
Wat&Hoe Select reisgids voor
Kreta. De gids is prettig
geschreven en bevat mooie
kleurenfoto's, tips en handige
plattegronden. De ringband maakt de gids
gemakkelijk bruikbaar en handzaam. Leuk zijn de suggesties voor wandeltochten en autoritten die de
gids bevat. Tevens bevat de gids steeds een top-10 voor activiteiten.

De Wandelvakantie van 5 – 12 april
Er kan nog steeds worden meegewandeld in april.
Kosten 675 euro p.p. inclusief vlucht, alle transfers,
het verblijf en het ontbijt in Villa Mertiza en 5 schitterende
wandelingen met “onze” Angela. De meerprijs
voor 1 persoon per kamer hebben wij teruggebracht
tot 50 Euro. Dus 725 Euro.

Natuurlijk is de Lonely Planet gids (Engelstalig) over Kreta de belangrijkste en meest
betrouwbare informatiebron voor reizigers. In deze in 2008 (!) herziene druk staat
informatie over vrijwel alles wat er op Kreta te doen en te zien is. De adressen van de
leukste en beste restaurants/hotels staan in de gids vermeld. Er staan allerlei tips in,
waarmee Lonely Planet gebruikers net iets meer te zien kunnen krijgen dan andere
toeristen. Achter in de gids vind je een woordenboekje en in de gids staan handige plattegrondjes
afgebeeld.

Tip: Bezoek de website www.kreta2005.nl Je vindt er allerlei leuke weetjes over Kreta.

HET MERTIZA LUSTRUM OVERZICHT
We hebben het al enkele malen verteld. Dit jaar gaan we ons eerste
lustrum vieren. Het 5e seizoen. En tsjonge, wat is het snel gegaan in die
jaren. Een korte terugblik:
Mei 2004: De eerste gesprekken met de eigenaren van Villa Mertiza.
September 2004: Het tekenen van het contract, beginnend in april 2005.
Winter 2004/2005: De eerste renovatie. Het werkt als een Sirtaki.
Langzaam en aan het einde snel
Februari 2005: Dick gaat alleen naar Mirtos. Siemon blijft in Zwolle.
April 2005: De eerste gasten arriveren. Een dag daarvoor was er nog
volledige chaos. De laatste dag zaten de ramen en deuren er eindelijk in.
(Villa Mertiza oude stijl)

April 2005: Een nieuwe loot: Het vierwindstreken arrangement komt
langzaam op gang
Oktober 2005: Siemon besluit het volgende jaar mee te komen.
Maart 2006: Dick en Siemon samen naar Mertiza.
September 2006: Gesprek met Lambros en vader Jorgos over Villa
Lambros. Overeenkomst bereikt. (foto: Villa lambros in aanbouw)
Winter 2006/2007: De badkamers in Villa Mertiza worden gerenoveerd. Weer
wordt de Sirtaki gedanst.
April 2007: Villa Lambros niet op tijd klaar. De eerste gasten tijdelijk in Villa
Mertiza.
April 2007: Villa Mertiza kan douchen. De
cabines komen pas in mei.
Oktober 2007: Er staat een pandje te huur. Aladin wordt in
gedachten geboren.
April 2008: Sacha komt ons team versterken. Aladin wordt
geopend. foto: Paul tovert het pandje om in N.Afrikaanse sfeer)
April 2008: Villa Mertiza krijgt internet/WiFi en
Mirtos een nieuwe winkel Aladin.
April 2008: Groot artikel in Noorse
krant leidt tot veel boekingen uit
Noorwegen.
Oktober 2008: Contract gesloten met Dakanari voor Buitenverblijf voor cursussen en
trainingen. Sacha wordt gastheer.
(Foto: Salila, eigenaresse en gastheer Sacha)
November 2008: Contract met Aleikos Panorama voor drie extra
appartementen.
December 2009: Onze nieuwe folder is klaar. We nemen er ook
twee extra accommodaties in op.
Februari 2009: De nieuwe website is klaar. Dankzij Paul en zijn
zoon Josha.
Wij vertrekken naar Mirtos. Sacha komt mee voor het tweede jaar.

PLANNEN 2009: Wandelweek 5 – 12 april. Kennismakingsaanbod Aleikos Panorama in
april. Officiële opening Dakanari begin mei. Concertweek rond 20 juni (o.v.b.)
Verschillende exposities het gehele jaar door. Meer aankleding kamers in Mertiza.
Senseo koffie in Mirtos. Aanbod Griekenland Magazine voor vroegboekers.

Als je in een Nederlandse novemberdip zit en er in februari nog niet uit bent, kun je een dure
psychiater bezoeken of een niet veel goedkopere lichttherapie ondergaan. Mijn advies is: huur een
DVD’tje. Koop hem voor mijn part. Je bent binnen een uur weer helemaal boven Jan, of, zoals de
Grieken al eeuwen zeggen: “Pano Yannis”. Ik heb het niet over Herfstsonate van Ingmar Bergmann.
Een film waarbij je direct naar een familieverpakking anti depressiva grijpt. Zo’n Scandinavische “Ohoh-was- ik-maar-doohood-tragedie”.
Ik bedoel een Griekse film, een film die over Griekenland gaat of over Grieken of wat mij betreft
alleen maar een film die opgenomen is in Griekenland.
Een paar jaar geleden vertelde ik in een column over de helende werking van mijn Shirley Valentine
therapie. Ik huurde, bij vlagen van sikkeneurige somberheid, een, toen nog, videootje van de Engelse
huisvrouw Shirley Valantine die in Griekenland zichzelf ontmoette. We gaan nog proberen deze
grootste onder de therapiefilms in ons DVD bestand in Mertiza te krijgen.
Een paar jaar geleden kwam “A Big Fat Greek Wedding” uit. Over
een Griekse familie die een Ierse jongen binnen haar gelederen
kreeg, aangespoord door Amor. Verbaal en vooral ook non verbaal
een juweeltje en… ook erg goed werkend in periodes van
neerslachtigheid. Deze DVD hebben wij op vaarraad in Mertiza.
Onlangs zag ik voor het eerst de DVD van Mamma Mia. Een echte
feel good movie, opgenomen op het eiland Kalokeri. Vertaal je dit,
dan heet het eiland gewoon: zomer. Dat eiland bestaat niet. Wel
Skiathos, een van de Sporaden eilanden. Daar is Mamma Mia deels
opgenomen en deels in een studio in Londen.
Vond ik het een goede film? Was het ook een therapeutisch wonder
op celluloid?
Van Abba liedjes word ik niet snel vrolijk. Natuurlijk, ze zijn goed,
mooi gecomponeerd en gearrangeerd en fantastisch gezonden door
de Abba dames. Maar ik behoor nu eenmaal niet tot het soort mannen dat iedere Karaoke avond in
een roze bar bezoekt om daar “The winner takes it all” te blèren. Kortom, ik zal er nog geen Cd van
kopen, al kost’ie 1 Euro.
De allereerste scène komt op mijn netvlies en… ik zie een blauwe zee, een witte boot, een bruine
rots. Aanvankelijk denk ik, doe die Zweedse gedateerde popmuziek even af. Heb je geen bouzouki?
geen lyra, voor mijn part? Het begint met drie bakvissen op een aanlegsteiger. Iets teveel Kos,
maar…. ik blijf kijken. Want er is een blauwe zee, een witte boot, een bruine rots. En ineens word ik
met vaart het flinterdunne verhaaltje in getrokken. Dwars door een groepje Grieks uitziende vrouwen
en een ouwe namaak Griekse visser en zo op weg naar het vervallen hotelletje van… Meryl Streep.
Weer even een moment van scepsis. Ik zie het eeuwig behuilde gezicht van deze actrice in Sophies
Choice, het verongelijkte gezicht in Kramer vs. Kramer, het angstige gezicht in Out of Africa. Geen
wonder dat die dame haar gezicht altijd verbergt achter een grote bril. Maar dan zet zij, met alle haar
talent, een vermoeide hoteleigenaresse neer met een dochter die zonodig wil trouwen. Op dat
Griekse eilandje “Zomer”. La Streep, die 20 jaar en 9 maanden ervoor met drie mannen de liefde
heeft bedreven en nu een dochter heeft die de drie mogelijke vaders uitnodigt om haar weg te geven
voor het altaar. Alledrie komen ze op het bruidje af. Op de boot op de Griekse zee. Eén daarvan is

Pierce Brosnan, een oude 007, de anderen zijn een Zweedse acteur, Stellan
Skarsgård en de Engelse gentleman Colin Firth, de geliefde van Bridget Jones.
Dan moet je alweer heel even iets overwinnen, als je het Griekenland gevoel
wilt hebben. Maar.. uiteindelijk moet ik zeggen: Wat een leuke film, zeker als
Anni Frid, Björn, Benny en Agnetha hun zoetgevooisde monden houden en de
acteurs zelf de liedjes zingen. Meryl zingt de sterren van de Griekse hemel, 007
blijkt de stem te hebben van een popzanger die alles heeft gedaan wat god
verboden heeft, maar het klinkt zo lekker en de aaneenschakeling van duo’s,
trio’s en samenzang klinkt zo prettig, dat je helemaal in de zonnige mood
komt, die je nu net nodig hebt tijdens je winterdip. En vergeet niet de meer
dan prachtige stem van het bruidje Amanda Seyfried: haar stem doet de
Noordpool en de Zuidpool spontaan en tegelijkertijd smelten.
Vorige maand waren wij in Zweden en Noorwegen. Daar hoorden wij dat men verwacht dat Mamma
Mia, the movie, in 2009 zal zorgen voor een stroom vakantiegangers uit Noord Europa: Om met Abba
te spreken, of te zingen:
“Mamma mia, Our last summer, Honey, Honey was knødde. Slipping through my fingers. I have a
dream: Vouleze Vous naar Grekland? Of Waterloo? Gimme Gimme Gimme. Lay all you love
In my hands and Mamma mia, wat een heerlijke vakantie zal dat worden”.
Er is met deze Mamma Mia een heel leuke therapeutische film aan onze verzameling DVD’s
toegevoegd. Wij hebben hem ook met Zweedse ondertiteling. Voor de liefhebbers.

Siemons smakelijke
moussaka
( voor 4 personen)
Gehaktmengsel:
400 gram rundergehakt
Paneermeel
Beetje wijn
Gesnipperde ui
2 tl oregano
Knoflook
Verse peterselie
4 tomaten in plakjes
Blikje gepelde tomaten
Kaneel
Zout
Olie
Peper
Suiker (naar smaak, eventueel)
En verder:
2 aubergines
2 courgettes
2 aardappels
Bechamelsaus:
(melk, bloem, 60 gram boter,
nootmuskaat, peper en zout,)
Geraspte kaas
3 eierdooiers

Bereiding:
1.
Voor het gehaktmengsel is het verstandig dit een avond
van tevoren klaar te maken, dan trekken de smaken van
de diverse kruiden er goed in.
Doe in een hapjespan wat olie en laat dit warm worden.
Zodra er in gebakken kan worden doe je het gehakt erin
en laat het bakken en met een spatel of vork los maken.
Knijp de teentjes knoflook er boven fijn en voeg de
gesnipperde ui en de oregano toe.
Daarna voeg je de gepelde tomaten toe, de versgehakte
peterselie, zout, peper en de kaneel. De kaneel geeft er
een aparte, mediterrane smaak aan. Snijd de tomaten en
doe ze in het mengsel. Doe er een scheut rode wijn aan
toe en laat het een half uur op een laag vuurtje sudderen.
Mocht dit mengsel te vloeibaar zijn,kun je het wat binden
met wat paneermeel.

2.
De courgettes, aubergines en de geschilde
aardappelen wassen.
De courgettes en aubergines in plakjes van
ongeveer 4 millimeter snijden, op een dienblad of
bord leggen en bezouten; er komt vocht vrij en
dit eraf deppen met keukenpapier. Keer ze om en
herhaal de procedure.
Doe olie in een koekenpan en bak ze aan beide
kanten lekker bruin, pas op het kan heel hard
gaan! Ook de aardappelen in schijfjes snijden(of
een kant en klaar pak uit de supermarkt halen.
3. De bechamelsaus:
Doe de boter in een steelpan en laat het op een
laag vuurtje smelten. Roer er dan twee eetlepels
bloem bij en roer hard .Schenk er ondertussen
melk bij en blijf goed roeren totdat je een goede
dikke roux hebt. Voeg daar wat peper, zout en
nootmuskaat aan toe. Om het geheel wat romiger
en goed bindend te maken, doe je er 3
eierdooiers doorheen en wat geraspte kaas naar
smaak.
Neem een vuurvaste schaal, vet het in en doe de helft
van het gehaktmengsel erin. Leg daar bovenop wat
courgetteschijfjes, aardappelschijfjes en
aubergineschijfjes.
Herhaal deze procedure nog eens zodat er twee lagen
ontstaan. Schenk daarna de bechamelsaus over het
geheel.
Zet de schaal in de oven op ongeveer 200 graden voor
zo’n 60 minuten, gaat het te snel, schakel dan terug
naar 180 graden en laat het langzaam garen. Dit is met
name belangrijk voor de aardappelschijfjes.

Mirtos april: 20 graden. Ondermeer lekker wandelweer
Het Griekse Pasen valt dit jaar op 19 april

Tenslotte:
Dit was dan alweer de laatste Nieuwsbrief, geschreven
met mijn rug tegen de CV. De volgende komt uit Mirtos.
Tot dan of al eerder: Tot mails of bels.
Een hartelijke groet, ook van Maria, Paul, Siemon en
Sacha, Dick Ridder

