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1051 maal verzonden

MERTIZA HEEFT EEN EIGEN GLOSSY

HEB JIJ HEM AL?

ALMERE HEET EVEN:

ALMERTIZA

Beste lezers van het Mertiza Mail Magazine,
Het energieke zenuwcentrum in Almere, ‘Almertiza’, draait
op volle toeren. Het lijkt of wij vroegtijdig zijn ontwaakt uit
onze winterslaap. Geen wonder want tot nu toe is er
weinig winterpret te beleven. Dus bossen tulpen op tafel
gezet. Ze kunnen er nog net staan naast de dozen met
ons allereerste Magazine ‘De MERTIZA’ . Iedere dag
krijgen wij aanvragen voor verzending van de Mini
Glossy. Daarover veel meer in deze Nieuwsbrief.
Energiek ook omdat we dagelijks heel wat mails
beantwoorden die over de vakantie in 2014 gaan.
Inlichtingen die nu al tot een mooi aantal boekingen leiden.
En verder de voorbereidingen voor de gastendag op 2 maart. Ook
daarover heel veel informatie in deze editie. Kortom, ga er even lekker voor zitten en
krijg een extra dosis krachtige zonne-energie.

De Droom
Tijdens een (ook korte) winterslaap kun je lekker lang
dromen. Bijvoorbeeld over de vraag ‘Wat kunnen we nu
weer eens ondernemen?’ Wordt het een nieuw boek? Is er
al een ambulance in Mirtos? Kunnen we een CD opnemen
met al onze gasten verenigd in het Mertizakoor? Een
moderne vierstemmig versie van ‘We gaan nog niet naar
huis?’ Een leuke vrolijke krant misschien? Of een ‘Linda’ of
een
‘Maarten’,
zoiets?
En
ineens
klaarwakker,
rechtovereind. Ja, een soort glossy met leuke artikelen,
wat interviews, sfeerplaatjes. Jippie, dat gaan we doen!
En zo werd de nog diepslapende PC ruw gewekt en
klonken al snel de eerste tikgeluiden in de werkkamer. Het
begin van een lang proces, het maakproces van een heus
Magazine. Worden het twaalf pagina’s? Tikkerdetik. Zestien
misschien? Tikkerdetik. Als je aan het schrijven bent kun je
bijna niet meer ophouden. Dát is leuk en dát ook. Maar je
moet ook denken aan de tijd. Het blad moet een mooie
lay- out krijgen, waar je een vakmens voor nodig hebt en
de drukker poept zo’n blad er ook niet in een uurtje uit. En
tenslotte is een kijkje in de portemonnee ook geen
overbodige luxe. Het moet wel binnen een budget blijven,
immers: het blad wordt zonder advertenties uitgegeven.

Het is allemaal gelukt. Zestien pagina’s,
prachtig opgemaakt door Esther ten Wolde
uit Almere met haar éénvrouwsbedrijf
‘101procentesther’. Met schitterende foto’s
van allerlei Mertizagasten bij de interviews en
de overige artikelen. Op 14 januari konden
wij bij ‘Inside Graphics’ in Amersfoort
zeventien dozen vol lekker naar drukwerk
ruikende glossy’s ophalen. om direct door te
rijden naar de Vakantiebeurs in Utrecht.
En zo heeft Mertiza nu haar eigen magazine!
En… de reacties zijn erg leuk. De aanvragen
voor het versturen komen volop binnen.

Paul heeft ook niet stilgezeten
Paul
Munnik,
onze
goede
vriend
en
websitebeheerder heeft de site weer eens
grondig aangepakt. De lay-out is enigszins
gewijzigd, er staan nieuwe foto’s op en samen
hebben we gewerkt aan aanpassingen van de
teksten. Binnenkort worden ook de buitenlandse
sites onder handen genomen. Angela vertaalt
onze website in haar moedertaal en vertaalster
en Frankrijkmedewerkster Martine zorgt ervoor
dat de Franstalige site qua tekst weer ‘up to
date’ is. Om maar eens een mooie Franse term
te gebruiken.

Door de toezending van mooie foto’s door een
aantal fotogenieën onder onze gasten heeft de
website nu nog mooiere afbeeldingen.
Daarvoor onze hartelijke dank aan Gerrit
Veenstra, Sonja ter Laag, Jurrie Eilers en ook
onze eigen Angela!
Hierbij een paar mooie impressies van Grieks
lekkers. Een heerlijk dessert en een bekende
ontbijttafel in de tuin van Villa Mertiza.

Wat is Mirtos Travel nu eigenlijk?
Naast onze activiteiten in Villa Mertiza en Aleikos Panorama doen wij nog wat andere dingen. Dat is het
aanbieden van accommodaties meestal in combinatie met een rondtour over Kreta. Deze mooie rustig
gelegen onderkomens liggen bijna alle op Zuid Kreta, met uitzondering van Nanakis Beach in Stavros.
Dit lintdorp, bekend van de opnamen van ‘Zorba de Griek’ ligt op het schiereiland ten noorden van
Chaniá. De accommodaties kun je ook afzonderlijk huren, zonder een rondtour.
Nieuw dit jaar is het dorpje Kalamaki, gelegen net
even boven Matala. Een leuk dorpje met een
boulevard. Daar hebben wij Hotel Philharmonie in
het pakket. Een mooi gelegen hotel met heerlijk
zwembad, op enkele minuten afstand van de
boulevard.
In Mirtos bieden wij ook Villa Dianthe en Stone
House Villa’s aan, beide even buiten Mirtos. Ruime
tot zeer ruime onderkomens met nogal wat extra
luxe en ruimte. En verder kun je bij Mirtos Travel
terecht voor groepsvakanties, cursussen en
trainingen. Van alleen de ruimtes tot een volledig
verzorgd pakket.
Hotel Philharmonie in Kalamaki

Rectificatie:
In de vorige Nieuwsbrief heb ik iets te enthousiast
melding gemaakt van de verhuur van accommodaties
in Mirtos via Mirtos Travel. Dat plannetje is te
voorbarig geweest. Na lang nadenken hebben we
besloten geen extra activiteiten op dat gebied te
ontplooien. Ben je geïnteresseerd in andere
accommodaties in Mirtos, neem dan contact op met
Sunbudget, Sylvie Steiner. www.sunbudget.net

Waar?
Theater & Cultureel Centrum

DE GLASBAK
Lierstraat 21
1312 JZ Almere Muziekwijk

Wanneer?

Zondag 2 maart
Van 13.30 – 18.00 uur

Voor de derde keer in ons tienjarig bestaan nodigen wij je VAN HARTE uit om onze
MERTIZA GASTENDAG mee te vieren. Dit keer in onze tijdelijke woonplaats Almere.
De vorige twee gastendagen vonden
plaats in De Wijk, vlakbij Meppel in
de prettige locatie van Christa en
John, ‘De Lindenhorst’. Dit jaar
hebben wij gekozen voor Almere.
Centraal gelegen en heel goed
bereikbaar per auto of openbaar
vervoer. ‘De Glasbak’ is een klein
theater en dat komt heel goed uit,
want we gaan de planken op. Maar
er is ook voldoende ruimte voor een
luchtig leuke babbel met mensen die
in ieder geval 1 ding gemeen
hebben: Mirtos! Het wordt, hartje
winter, wederom een heerlijk zonnig
Mertizafeestje.

Wij zorgen voor de drankjes. Natuurlijk in
de allereerste plaats de Raki voor onze
muzikanten. Dat is de benzine waarop
zij spelen. Maar ook lekkere wijn en
frisjes. En Siemon maakt natuurlijk
ook lekkere hapjes. Maar ook jullie als
gasten komen aan de bak.

Wel even aan ons doorgeven of je komt!!

Vanaf half twee zijn de Glasbakdeuren open. En wat kun je dan verwachten?

Het programma van de gastendag 2014
Je kunt binnenlopen wanneer je wilt. Het grootste deel van de middag is er
ook een inloopprogramma.
Zo zijn er overal kleine standjes met informatie die wij of andere gasten
graag met je willen delen. Sommigen verkopen ook hun producten. Dat
mag je zelf ook doen. Wij vragen de mensen die een standtafel willen
hebben om dit ons door te geven en rond 12.30 al aanwezig te zijn, zodat
een uurtje later alles op zijn plek staat.
Een van de speciale activiteiten is de ‘bedinwijding’ verzorgt door Jeroen
Leonard van Kindom Hotel Supplies. Al onze gastendagbezoekers kunnen
een minuut genieten van het comfort van onze boxspringbedden. Je
droomwaant je even in Mertiza.
Tijdens het informele programma speelt Kompania Sigá. Een goede
muzikale gewoonte op onze gastendagen. Er kan gedanst worden op hun
muziek of lekker geluisterd met een drankje en een hapje in de hand.
THEATERPROGRAMMA
Om 15.30 uur is de grote zaal van De
Glasbak voor een uurtje echt
Theaterzaal.
Wij
hopen
een
gevarieerd muzikaal programma te presenteren waarin Griekenland
centraal staat. Een aantal mooie luisterliedjes van Kompania Sigá
en van het duo Mattie Tans en Theo van Halen, die een paar
nummers spelen van hun laatst uitgebrachte CD ‘Synora’.

Onze vriend en trouwe gast Maarten Smit is dirigent van
het koor Fluent. Een koor dat niet in een vakje valt te
stoppen. Zij zingen iets uit hun repertoire en hebben
een nummer speciaal voor de gastendag ingestudeerd.
Nick Teunissen eveneens dierbare vriend en
Mertizagast treedt op met een aantal kleinkunst
nummers. Nick zingt repertoire door Dick geschreven.
Onder andere ‘De Koffer’.

En verder? Nog een paar
verrassingen in het
theaterprogramma. Wat
te denken van bijzonder
bezoek uit België?

Een goede Griekse gewoonte
Op de twee voorafgaande gastendagen kregen wij allerlei heel leuke en lieve cadeautjes.
Dit jaar hebben wij voor iedereen die iets wil geven een idee, waar de mede gastendagbezoeker van
mee kan profiteren. Wij stellen de volgende goede Griekse gewoonte voor:

Mmmmm, LEKKER!
Maak
een
gerecht,
bijvoorbeeld
geïnspireerd door de talloze recepten die
Siemon
heeft
geplaatst
in
de
nieuwsbrieven, doe het in een schaal,
neem het mee in de trein of de auto en
zet hem in De Glasbak op tafel. Het gaat
niet om een complete maaltijden, maar
de lekkere hapjes uit de Griekse keuken.

Waar komt dit idee vandaan?
Deze gewoonte, dus iets zelf maken en
meenemen, kennen wij van de feesten in Mirtos,
zoals de ‘Dag van het Toerisme’ op het
dorpsplein en de uitzending van ‘Radio 2
Cappuccino’. Er ontstaat dan een feestelijke
tafel, waar iedereen van kan happen.
Kun je echt niet koken? Geen probleem. Het is
geheel vrijblijvend. Ook zonder happedaki kom
je erin.

OPGAVE voor de GASTENDAG
Graag willen wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen,
vandaar de opgave
die vanaf vandaag start:
Graag willen wij weten met hoeveel mensen je komt,

+
of je wat meebrengt voor de hapjestafel.

+
zo ja, wat je dan maakt.

ROUTEBESCHRIJVING GLASBAK ALMERE MUZIEKWIJK
Met de auto
A1 Almere-Amersfoort / A6 AlmereLelystad
Afslag 3 Almere stad west (S101
hogering) – einde afslag links richting
S101 – rechtdoor richting S101
hogering – hogering alsmaar
rechtdoor – afslag Muziekwijk 12 /
Kruidenwijk 13 – onder aan de afrit
bij de rotondes rechts de Muziekdreef
op – 2de afslag naar rechts de
Trompetweg in – aan het einde van
de weg bij de rotonde ¾ links de
pianoweg in – bij de 3de
verkeersdrempel links de Lierstraat in
– volg dit weggetje en na 100 meter
is er de parkeerplaats van De
Glasbak - Theater & Cultureel
Centrum.

DE GLASBAK
LIERSTRAAT 21
1312 JZ ALMERE MUZIEKWIJK
Met de trein
U stapt uit bij station Almere Muziekwijk. Dan loopt u langs de busbaan richting Almere stad. Op een
gegeven moment kunt u naar links onder het spoor door via een tunneltje. Na een paar honderd meter ziet
u aan uw rechterzijde een glazen gebouw met een groene uitstraling. Dit is de Glasbak (plusminus 10
minuten lopen).

Het tiende seizoen. Reden voor een feestje!
Het is deze maand precies negen jaar geleden dat ik het
vliegtuig nam naar Heraklion. Uitgezwaaid door Siemon, die
achter moest blijven om de dagelijkse kost, de vaste hap, te
verdienen. Mijn grootste avontuur ooit ging ik tegemoet. Of er
een dagelijkse kost van kon worden verdiend was nog
helemaal de vraag.
De vaste hap was definitief voorbij. Villa Mertiza, een nieuw
leven. Onzekerheid, zeker. Een uitdaging? Absoluut. Met op
zak slechts enkele boekingen van ons, goed gezinde, vrienden
en een verdwaalde oud collega.
Het voelde ook vreemd. Helemaal in mijn eentje met wel duizend vragen. Over hoe het zou gaan lopen?
Welke maatregelen ik moest nemen om op legale wijze een appartementencomplex te runnen? Wat
kwam daar allemaal bij kijken? Hoe zou het gaan met de eigenaren, die beloofd hadden mij overal bij te
helpen?
En de samenwerking met Maria, waarmee ik in
september 2004 met handen en voeten had
gesproken. Zou dat goed gaan? Zouden we elkaar
beter begrijpen, dus ook, zou mijn Grieks zich nog
wat kunnen ontwikkelen. Ik was immers al
drieënvijftig met een hersenpan van dezelfde
leeftijd. Op de luchthaven van Athene, waar ik
moest overstappen, ontmoette ik stomtoevallig
een Nederlands echtpaar dat inmiddels twee jaar
een vergelijkbaar complex bestierde. Ook op Zuid
Kreta. Wij reden gezamenlijk naar Ierapetra en zij
vertelden honderduit. Mijn oren stonden, op
stokjes, overwerk te leveren. Het zijn al heel
gauw goede vriendcollega’s geworden.
(foto uit onze begintijd)
Een paar dagen na aankomst werd in Mirtos carnaval gevierd. Bij onze overburen, nu een zoetwinkel,
toen nog een restaurant. Ik had me verkleed als toerist en mij daarvoor gehesen in een Hawaïpakje. Ik
voelde me die avond even heel erg alleen.
Villa Mertiza werd gerenoveerd. Het verhaal van de Sirtakimentaliteit van de Grieken kun je teruglezen in
mijn boek. Op het nipste nippertje zaten de blauwe aluminiumdeuren, - ramen en - hekwerken vast in
het gebouw. Nog net voordat mijn eerste gasten zich in appartement 107 konden nestelen.
Alle kamers hadden nog een oude, vaak pingelende, koelkast, een bruin oventje met twee kookplaatjes,
die er bepaald niet splinternieuw uitzagen. De badkamers waren bruin-beige betegeld en het
waterreservoir van het toilet was van Oost- Europees plastic. Net zo DDR als het bestek en de plastic
borden. Die hebben we maar snel vervangen.
Soms sloeg de onzekerheid toe, maar dan waren
er ineens tientallen wapperende handjes van
vrienden, van Mirtosianen en twee heel handige
van vriend Paul, die van onschatbare waarde
waren. Niet alleen zijn handjes. ook zijn
meedenkcapaciteit, zijn nuchtere kijk op de
werkelijkheid en zijn creativiteit.
Ik kan met een gerust hart zeggen, dat dat
eerste seizoen zo goed is gegaan dankzij hulp en
enthousiasme van alle kanten. Daadwerkelijk ter
plekke, maar ook uiteindelijk zoveel vrienden,
familieleden, kennissen die hun vakantie wel in
dat Mertiza wilden doorbrengen. De gok
aandurfden.
foto: studio 108 met deels geleende spullen speciaal aangekleed voor de eerste foto’s op onze website -2004-)

Het resulteerde in 2005 in een bezetting
van 66%. Dat ik ook nog eens gratis een
prachtige folder mocht drukken, dankzij
Fred Wilschut en een website kreeg voor
een appel en een ei, dankzij Dirk van
der Plas, was meer dan meegenomen en
heeft ook zeer bijgedragen tot dat
beginnersgeluk.
In de schoolvakanties kwam Siemon
voorbij vliegen en stak de handjes flink
uit de mouwen. Hard nodig want Maria
en ik deden dat eerste seizoen bijna
alles samen.
foto: 104 met oude keuken en oventje
foto: 104 in 2014

2014. Wij zijn inmiddels negen jaar verder
en negen seizoenen verder. Volop bezig
met het tiende seizoen. Wij hebben ons
ontwikkeld. Veel bijgeleerd en ook het
nodige afgeleerd. Wij hebben onze
activiteiten uitgebreid en ook onze staf
aangevuld met enthousiaste Mertiza
liefhebbers.
Er is veel gebeurd. Er is hard gewerkt en er
is blijvend geïnvesteerd in de kwaliteit en
de serviceverlening. Maar het allermooiste
wil ik hierbij heel graag vermelden. Wij
hebben mensen aan ons weten te binden.
Mensen die onze gasten werden. En
sommige gasten die onze vrienden
werden.
Mertiza is voor veel mensen een eenmalige vakantiebestemming geweest, maar voor evenzo velen een
plekje dat zich heeft genesteld in het hart of minimaal in het vakje goede herinneringen. We worden op
prettige wijze gevolgd. Door het lezen van de nieuwsbrieven en het volgen op onze Facebookpagina.
Door het kijken naar ‘Mirtos The Movie’ en
nu het aanvragen van ‘De Mertiza’.
Volgende maand hebben wij onze
driejaarlijkse Gastendag. Dan blijkt weer
hoe men zich bij tijd en wijle met ons en
niet zelden ook met elkaar verbonden voelt,
dankzij dat bijzondere plekje.
Dus vieren wij nu ons tiende seizoen! Met
de gastendag, met het Mini Magazine ‘De
Mertiza’, met zo meteen weer met de
eerste gasten in april, de laatste in oktober
en iedereen die tussentijds ons plekje
binnenzeilt. Met Maria, met Thea, Mylène
en Jan en niet te vergeten Angela.
We gaan er weer een heel mooi seizoen
van maken
(foto: bijdrage van onze gast Karin Singeling
in ‘De Mertiza’)

Griekse stoofschotel
met prei en varkensvlees
Ingrediënten:
600 gram varkensvlees
3 stuks prei, in ringen
1 ui, grof gesneden
4 trostomaatjes
2 theelepels gedroogde oregano
2 eetlepels vers gehakte peterselie
1 flink glas witte wijn
olijfolie
zout en peper naar smaak
1 glas water
* eventueel 150 gram gebakken spekblokjes

De ei-citroensaus:
sap van 1 citroen
2 eierdooiers

Bereiding:
Zet een hapjespan of braadpan op het vuur en laat hem warm worden,voordat je er olijfolie in doet.
Snijd de ui in niet al te grote stukken en bak de ui aan totdat het glazig wordt.
Snijd ondertussen het varkensvlees (ik heb hamlappen gebruikt) in stukken en doe er zout en peper
door. Maak de stukken vlees niet al te klein, en laat het, rondom bruin, meebakken.
Snijd dan de prei in ringen en bak die ook mee. Voeg dan de peterselie, de oregano, de wijn en wat
water toe. Laat het vlees langzaam gaar sudderen in ongeveer 2 uur. Doe er de laatste 20 minuten de in
4-en gesneden tomaatjes bij.
Pers een citroen uit, doe dit in een hoge kom en voeg daar de 2 eierdooiers toe en mix dit door elkaar.
Haal enkele lepels van het braadvocht uit de pan en voeg dit toe aan de citroensaus. Meng het goed en
roer de saus door het gerecht in de braadpan.
* Eventueel de gebakken spekblokjes toevoegen aan het gerecht.

Laatste dorpsnieuws uit Mirtos
HET DODE PLEIN
De gemeente Ierapetra geeft aannemers
gelegenheid om een offerte uit te
brengen voor de renovatie van het
dorpsplein. De overheid heeft een bedrag
van € 30.000,- beschikbaar gesteld. Voor
zover wij weten komt het overgrote deel
van dit bedrag ten goede aan het
opknappen van, wat wij altijd noemen,
‘het dode plein’.

Van burgemeester Alekos Pantelakis begreep ik al, dat men het dorpsplein
autovrij wil maken. Er is al het nodige verbeterd in de afgelopen jaren. Het
oude en oerlelijke gebouw van de boerenbond is inmiddels een mooi dorpshuis
geworden en vaker het middelpunt van samenkomsten, waarbij soms ook het
plein wordt betrokken. Met het verwijderen van de vuilcontainers, vorig jaar,
werd de aanblik van het dorp ineens een stuk netter. Een mooi plan dus, die
renovatie.
Wanneer de werkzaamheden gaan beginnen is nog niet bekend.

TE KOOP
Grond met bouwbestemming
1600 m2
Thans gedeeltelijk olijfgaard
Prachtig uitzicht op de vallei
richting Mirtos.
Gelegen aan de weg richting
Mournies. 1 km vanaf Mirtos.
Elektriciteit en wateraanvoer
direct in de buurt.
Info via info@mertiza.com

Siemon en ik hebben bovengenoemd stuk grond 5 jaar geleden gekocht met het doel er een huis op te
bouwen. Helaas kunnen we dat niet realiseren. Dat gaat ons wel aan het hart, want het is een
schitterende plek met een adembenemend uitzicht. Het bouwen van een huis is mogelijk en ook
behoorlijk betaalbaar in Griekenland. Je moet voor een huis van 100m2 rekenen op een bouwsom van
rond de € 100.000,- inclusief aan en afvoer van water en aanvoer van elektriciteit. Er mag overigens
gebouwd worden tot 200 m2 exclusief terrassen en bijvoorbeeld een carport.
Met een goede architect die veel voor je kan regelen is een huis vlakbij Mirtos inclusief bouw en grond
mogelijk vanaf € 160.000,-

En met deze foto van Gerrit Veenstra sluiten wij deze
Nieuwsbrief februari 2014 af. De eerstvolgende editie komt
begin maart uit. Vlak voor de gastendag van 2 maart in Almere.
Wij hopen uiteraard je te mogen begroeten op die dag en dan
de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Maar wij blijven iedereen
op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Via de
Nieuwsbrief, maar ook wekelijks op facebook. Daarop kun je
ons ‘liken’ en dan kunnen wij zorgen dat je ons ook daarop kunt
volgen. En verder is een mailtje altijd welkom. We hopen je
binnen 24 uur terug te mailen.
Vergeet niet je op te geven voor de Gastendag!

EEN MOOIE FEBRUARIMAAND GEWENST VAN

Maria, Siemon, Jan, Thea, Mylene,
Angela en Dick
Met dank aan de Gerrit Veenstra, Maarten Smit, Karin Singeling, Sonja ter
Laag en anderen voor het gebruik van hun foto’s

