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Prachtig

vuurwerk of dom rotje
Bonuskaart
in Mirtos?
Ode aan
Wim Kan
Mertiza Regelt Je Parkeerplek

Beste Gasten, Beste Lezers van onze Nieuwsbrief,
Allereerst willen wij jullie allemaal een heel goed en zo gezond mogelijk 2014 wensen. Een
jaar met nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen om aan te grijpen en wellicht zelfs een paar
uitdagingen om aan te gaan. Natuurlijk vergeten wij niet jullie ook veel zon toe te wensen
om in te wentelen en licht om alles in goed perspectief te zien.
Het leven is……. een prachtige vuurpijl of een dom rotje?
Het domste in het vuurwerkpakket is het rotje. Dat domme rotje. Het knalt,
maar boemt niet echt. Deze lozers worden achteloos aangestoken door
puistenkoppies en beugelbekkies, maar soms ook door hun postpuberale
vaders. Het over straat lopen die laatste dagen van het jaar vind ik geen feest.
Ik zie in ieder straatjochie een potentiële aanslagpleger die het gemunt heeft
op een namaak Griek. Het zijn
dan rotjejongens die verveeld
achteloos je van alles voor de
voeten kunnen werpen.
De vuurpijl daarentegen kan
rekenen op waardering. Meestal
pas keurig afgeschoten op het
moment suprême als wij ons
veilig op het dakterras met een
glas bubbels het nieuwe jaar inkussen. De rotjesboefjes
steken vuurwerk af enkel en alleen voor zichzelf. De
siervuurwerkers doen het ook om anderen er een plezier
mee te doen. Die zoeken de schoonheid van hun niet
risicoloze werk in de samenhang met anderen. Een groot
orkest van stralende vuurwerkpijlen maakt er een
nieuwjaarssymfonie
van,
waaraan
de
Wiener
Philharmoniker een puntje kan zuigen. De klanken van dit
toporkest, traditioneel op Nieuwjaarsdag, klinken iel na de
overdonderende
paukenslagen
die
spetterend boven Almere tot extase komen.
Zelfs de Radetzky Mars, bij ons steevast de
Tietekont Mars genoemd haalt het er bij
lange na niet bij.
En zo is het ook in het echte leven. Ga je
voor een rotje of voor siervuurwerk. Een
rotje, dof knallend in slecht één seconde,
alleen voor eigen vermaak, of een
vuurwerkpijl, waarvan het plezier gedeeld
wordt met anderen voor anderen.
Schrap alle overdrijvingen uit dit verhaaltje
en hou de essentie een beetje vast.
Gelukkig Nieuw jaar!

Vuurwerk in Griekenland
Tijdens de jaarwisseling zul je niet veel vuurwerk kunnen zien. Dat is voorbehouden aan Pasen. Na het
uitspreken van het Xristou Anesti (De Heer is opgestaan) door de geestelijke klinken er knallen en zie je
pijlen de lucht in schieten. Helaas kunnen, vooral jonge Griekgassies niet op dat heilige moment
wachten. Ooit maakte ik op het eiland Kalymnos mee hoe de Pappas woedend de vuurwerkers toeriep
dat zij de religieuze traditie aan alle kanten schonden. Hij dreigde de ceremonie af te blazen. Het hielp
geen zier. En Christus is alsnog ook op Kalymnos opgestaan. In Mirtos steekt men een Paasvuur aan
waarbij blikjes campinggas in de vlammen worden geworpen. Het knalt lekker, maar is niet ongevaarlijk.
Dan is het goed vertoeven op het Mertiza Terras. Veilig op afstand.

GRIEKENLAND MET NIEUWE STAND OP DE

VAKANTIEBEURS 2014
Wereldwijd presenteert de Griekse Nationale Organisatie
voor Toerisme (GNTO) zich vanaf 2014 met een nieuwe
stand. Deze is te zien op alle vakantiebeurzen van
formaat. Dus ook van 15 t/m 19 februari a.s. in Utrecht.
Ondanks het feit dat het budget voor toeristische
promotie ernstig is teruggedraaid met 25%, waardoor er
nog maar 7,5 miljoen euro beschikbaar is, heeft men
toch gekozen voor een nieuw en strakker decor.
Het thema van de campagne van de GNTO is

Greece all time classic.
Zelf hoop ik dat de stand en de bijbehorende
campagne niet te strak en te gladjes is. Maar
misschien is dit wel ‘te Mirtos’ gedacht. Het uitdragen
van die specifieke sfeer van Griekenland levert m.i.
meer resultaat op.

Leuk te weten:
Bij de nieuwe stand van het
Nationaal Verkeersbureau is
het Griekenland Magazine
gratis af te halen. Uiteraard
zolang de voorraad strekt.

McKropolis

Het schrikbeeld van
overname door allerlei
bedrijven van delen van
Griekenland. (Trouwens
ook van Sacha die bij werkt
bij concurrent Burger King,
maar dat terzijde).
Toch levert het wel een
komisch plaatje op. Het
blijft komisch tot de
waarheid de grap inhaalt…

… En in Mirtos het er werkelijk zo uit gaat zien:

Parakalo: Exete
mia
AH BONUSCARD?

Een kenteken aan de wand
In Griekenland leveren veel mensen hun kentekenplaat in. De
wegenbelasting is voor velen te hoog, vooral voor de bezitters van
zwaardere/grotere automobielen.
Pikant bericht: De minister van, notabene, Verkeer, Liapis werd
betrapt op het rijden met een vals kenteken. Hij had deze
afgehaald van een kleine auto en vervolgens op zijn luxere wagen
gezet. Of ze Liapis zelf nu hebben losgeschroefd uit het kabinet?
Ik weet het niet.

DE TWEESPRAAK:
In de stijl van Frits Spits, die afscheid heeft genomen van Tijd voor Twee:
Twee nummerplaten liggen op een grote hoop ingeleverde collegaplaten.
Zegt de een tegen de ander: ‘Dit is wat je noemt hoopvol Griekenland’

Op 1 januari wordt Griekenland is voorzitter van de EU.
Sommigen denken dat Griekenland dit niet heel goed kan, gezien de crisis.
Griekenland zelf denkt daar heel anders over. Tijdens een goed bezochte
persconferentie in Den Haag zette mevrouw Teresa Pareskevi Angelatou,
Grieks ambassadrice in Nederland, de doelstellingen uiteen. O.a.
Banengroei, integratie in de EU en verbeterd beleid op gebied van migratie
en zeerecht. Ze kreeg kritische vragen. Ondermeer of Griekenland dit
voorzitterschap wel dragen kan in tijden van crisis. Haar gevatte antwoord
was: ‘Daarom geven wij u geen stropdassen en andere cadeautjes meer.
De journalisten en gasten krijgen overigens wel allerlei Griekse producten.

Parkeren op Schiphol in 2014
Wij
boeken
graag
je
parkeerplek
op
Schiphol
voor
een
mooi
prijsje

Als je boekt bij Corendon Dutch Airlines kun je gebruik maken van hun parkeerplaats op 10 minuten
afstand van het luchthavengebouw. Het is een bewaakt terrein met Shuttle busverbinding. Je kunt dan
ook gebruik maken van de servicebalie van Corendon en men is op de hoogte van je aankomst- en
vertrektijd. Maar het allerbelangrijkste is dat het tarief voor het parkeren relatief laag is. Ga je een week
dan betaal je € 54,- Ben je twee weken weg dan is het € 90,- Er is een website waarop je alle prijzen per
dag kunt bekijken. www.corendon.nl/parkeren-schiphol Wij kunnen je parkeerplaats boeken. Geef het
aan op het reserveringsformulier onderaan bij opmerkingen.

GOEDE VOORNEMENS
De Mertiza Gastendag op 2 maart
Nu wij in Almere onze tijdelijke woning hebben, wordt de komende gastendag ineens ook beetje bij
beetje tastbaarder. Immers Theater de Glasbak ligt bij ons om de hoek. Een uitgelezen accommodatie
voor een feestje als de Mertiza Gastendag. Meerdere ruimtes voor demonstraties (nee, niet met
spandoeken) en babbelhoeken en een theaterdeel voor een uur heerlijk amusement. Jawel, er komen
verschillende optredens. Er is zelfs een klein koor al aan het oefenen geslagen.

Demonstraties en verkoop
Wij willen onze gasten de mogelijkheid bieden om andere gasten te laten
zien wat je maakt en/of verkoopt. Dat kan in principe van alles zijn.
Hoewel we niet echt een tweehands autoverkoop in gedachten hebben.
Hoewel, er is een parkeerplaats… Hoe dan ook, denk er over na of dit iets
voor je is. Wij verwachten zo rond de 130 personen op de zondagmiddag
van die tweede maart. Op 1 februari start de opgave van onze bezoekers.
Dan is er ook de mogelijkheid je op te geven voor een tafel waaraan je
kunt werken of waarop je je spullen kunt etaleren.
(foto’s: Gastendag 2011 De Wijk)

Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe?
Lezers met voldoende vlieguren herkennen deze zin onmiddellijk. Wim
Kan, de beroemde conferencier waarvoor iedereen thuis bleef of juist
uitging om hem persoonlijk te zien optreden. Aanvankelijk hoorden
wij deze grootmeester zijn oudejaarsconference spelen op de radio,
maar vanaf 1973 ook op tv. In totaal vier maal was Kan te zien. Toen
al in kleur. Jawel. De laatste keer in 1982, een jaar voor zijn
overlijden.
Wim Kan maakte politiek cabaret. De populariteit van een politicus
hing af of hij of zij in Kans voorstelling genoemd werd en of de
persoon in kwestie er nog genadig van afkwam. Degenen die in het
geheel niet genoemd werden konden direct naar het ministerie of de
fractiekamer om daar zijn spullen te pakken en te vertrekken naar het
Kan-nie-meer. Voorgoed. Maar de grote Wim Kan kon ook ontroeren
en in alle ernst de mens op scherp kon zetten. Denk aan de Birma
spoorlijn in een wrang lied bezongen. Zijn ervaringen als
dwangarbeider daar, hadden Wim Kan zwaar beschadigd.
Het lied: ‘Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe’ was het slotstuk van zijn optreden. Een meezinger
die nog tot ver in januari doorklonk in de hoofden van de mensen. Bij bijna iedereen, want miljoenen
hadden gekeken naar zijn zachtscherpe optreden.
Wim Kan is bijna vergeten. In tegenstelling tot Toon
Hermans of Wim Sonneveld, twee grote namen uit die
tijd. Jawel jonkies, vader vertelt. De liedjes van beide
kleinkunstenaars worden nog steeds gedraaid en van
beiden zijn zelfs musicals gemaakt. Van Sonneveld zelfs
meerdere. Op dit moment toeren Tony Neef (zie foto
links) en Mariska van Kolck door het land met
‘Sonneveld de musical’. Kan is ooit een keer op de
planken gebracht door Rob van de Meeberg in 1996.
Maar dat is min of meer het laatste wat wij over de
grootmeester hebben gehoord. Politiek vandaag is
morgen oud nieuws en een groot zanger was Wim Kan zeker niet. Dus bleek hij vergankelijk. Alleen in
Scheveningen kom je hem nog tegen, samen met zijn vrouw Corry Vonk. Als standbeeld.
Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe? Wim Kan zag de
toekomst donkerder in dan hij deed voorkomen op het toneel. Kan
was een somberaar. Dit valt te lezen in de uitgebreide biografieën
die van hem zijn uitgekomen en die ik destijds vrat.
Ik ben geen somber mens, soms wel behept met vlaagvleugen
van nostalgie. Die willen als mistbanken op mij neerdalen, vooral
rond de feestdagen. Dan verlang ik naar het verleden, kijk ik om
in verwondering over de snelheid waarmee een leven zijn weg
vindt. Maar somberen? Dat niet. Ik weet dat we het nieuwe jaar
kunnen ingaan met het vertrouwen dat het allemaal goed zal
gaan. Goed zal komen. Want het komt, voor het gaat…
Natuurlijk denkend aan ons stulpje in Mirtos, het (weer)zien van
gasten en medewerkers, het voelen van de zon, het leven in het
heldere licht. De economie is, vol aarzelingen, over zijn dieptepunt
heen en Griekenland zit in een stijgende lijn van belangstelling.
Wij kijken reikhalzend uit naar de gastendag waarin we veel
mensen hopen terug te zien. En ondertussen mag ik ook nog eens
wat creatieve dingen doen op en achter de bühne. En een beetje
melancholie kan (Kan) geen kwaad.

Waar jij naar toe gaat in het nieuwe jaar? De één is hoopvol, ideerijk, behept met een opgeruimd
gemoed. Heeft daar ook de reden voor. De ander heeft dat minder. Misschien dat er iets staat aan te
komen waar tegenop gezien wordt. Even minder rozengeur en -kleur. Wij weten van sommige gasten
dat dat helaas het geval is. Die wensen wij ook heel veel sterkte in het nieuwe jaar.
Waar je ook naar toe gaat in het nieuwe jaar, neem je herinneringen aan het goede wat je in het
afgelopen jaar hebt meegemaakt, gedaan en gekregen, mee over de drempel. Als inspiratie.
Wij wensen jullie allemaal een hoopvol 2014 toe.

GOD HEEFT DE HOOP EEN BROER GEGEVEN: DE HERINNERING
Michelangelo

Gossy, een Mertizaglossy…
Nou, even wat temperen. Er komt een eenmalig
gedrukt exemplaar van ons Mertiza Mail Magazine,
de officiële, ietwat pretentieuze naam van onze
Nieuwsbrief. Het gaat 16 pagina’s bevatten en is
vooral bedoeld voor mensen die ons nog niet (zo
goed) kennen. Er wordt veel aandacht geschonken
aan het mooie, welbekende vakantiedorp Mirtos
en de wandelmogelijkheden in de omgeving.
Verder enkele interviews, waaronder een viertal
minibijdragen van vaste gasten. Uiteraard is er
ook aandacht voor onze rondreizen op Kreta en
andere activiteiten van Mirtos Travel. We hopen
op deze manier een nieuwe groep gasten te
kunnen aantrekken of op zijn minst Mirtos goed
over het voetlicht te brengen.
Het Magazine komt uit net voor de vakantiebeurs,
waar wij het blad ook onder de aandacht van de
bezoekers willen brengen. Een glossy? Nou ja, in
ieder geval een mooi blad wat je kan voelen en
ruiken. Op de gastendag kun je één of meerdere
exemplaren meenemen om te lezen en om uit te
delen aan mensen in je omgeving.
Ja, wij zetten iedereen aan het werk….

SNIK
Voor 1 keer geen recept van Siemon. Maar vanaf volgende maand wordt het weer
smikkelsmullen. Niet zo heel erg, na lange feesteetdagen. Toch? Goed, 1 eettip
dan: Een komkommer + een tomaat + Griekse feta + olijfolie + kruid naar keuze.
EET SMAKELIJK EN VAL LEKKER AF.

Dit was de Nieuwsbrief januari 2014. Over een maand komen we
uitgebreid terug op ondermeer de gastendag. Tot de volgende brief.

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

