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Beste lezers van het
MERTIZA MAIL MAGAZINE
Wij wensen jullie allemaal een heel
voorspoedig en geluksvol 2015 toe.
Met volop kansen om er van alles
van te maken. Heel veel kansen
om te pakken. En mogelijkheden
om te pakken en op reis te gaan.
Volop te genieten van vrije tijd, vrij
denken en vrij doen.
Vrijheid is het grootste goed wat
de mensheid ten deel kan vallen.
Wij zien op onze wereld hoeveel
mensen die vrijheid niet hebben.
Vanwege oorlog en andere
dreiging. Maar ook omdat er
weliswaar volop vrijheid is in het
land, maar te weinig middelen om
vrijheid te kopen, die zo nodig is
om bij te komen van de zorg van
iedere dag. Er zijn nog zoveel
mensen die van een minimaal
bedrag moeten rondkomen. Voor
die mensen willen wij komend jaar
iets betekenen en dat kan samen
met onze gasten.
Wij hopen dat 2015 voor veel
mensen wat lichter en luchtiger
kan worden. Een klein steentje in
de vijver kan al voor beweging
zorgen. En een heleboel steentjes?
Veel leesplezier met deze eerste
Nieuwsbrief van 2015.

2015
onderga je niet
maar DOE je

2014, Mertiza in een terugblik
Overal in kranten, tijdschriften, op tv en radio wordt er even omgekeken naar het jaar dat achter ons ligt.
Er even voor gaan zitten. Mooie en heel vreselijke herinneringen aan een alom bewogen jaar.
Gebeurtenissen die wij al weer lang zijn vergeten. die o ja’s! Maar ook wat je waarschijnlijk nooit meer zult
vergeten.
Ik weet zeker, dat 2014 in Nederland het jaar van de MH17 was.
Diep geschokt. Oorlogshandelingen ver weg raken ineens het hele
Nederlandse volk en zeker duizenden mensen die de slachtoffers
hebben gekend, hebben liefgehad.
In onze Mertizakring hebben verschillende gasten slachtoffers
gekend. Collega’s, mensen in de straat. Wij hebben geprobeerd als
gastheren alle tijd te nemen voor hen. Om hun verhalen en
herinneringen aan mooie mensen die zij hebben gekend te delen. In
Mertiza hebben wij provisorisch een vlag half stok gehangen, toen
Nederland, dat even zo ver weg leek, de dag van nationale rouw
hield. In de receptie zwijgend gekeken naar de beelden uit
Eindhoven. Het zien van die schier eindeloze rij van zwarte auto’s
op weg naar Hilversum.
Hoe ver ook, wij voelden ons in Mirtos sterkt verbonden met het
land dat ook ons vaderland is. Verdriet, maar ook trots op zoveel
waardigheid.

In alle jaaroverzichten komen ook de mensen voor die zijn
overleden. Bekende mensen, die meestal het nodige hebben
betekend voor de wereld of een land of stad.
Ook Mertiza heeft afscheid van enkele gasten moeten nemen.
Een nog jonge vader van een gezin met opgroeiende kinderen.
Wij hebben hem beschreven als de man onder de moerbei, die
daar zo intens tevreden kon genieten van de vakantie met zijn
gezin. De man met lichtjes in zijn ogen.
En wij hebben ook Gerry Eulink moeten begraven. De lieve
mevrouw met altijd twee bloemen in het haar. Dorpsgenote in
Mirtos en stadsgenote in Almere. Ooit begonnen als gast in
Mertiza. Zij hield zo van Mirtos, dat zij er het liefst voor altijd had
willen wonen.
Ook in het dorp het afscheid van een aantal markante mensen.
Meeleven met de nabestaanden van onze dorpsgenoten. 2014.
Een jaar om in eerbied even stil te staan.

En dan de vrolijker gedachten aan Mertiza en
Mirtos in 2014
Begin januari rolde ons minimagazine ‘De MERTIZA’ van de persen. Nog geen
uur voor aanvang van de Vakantiebeurs 2014 konden wij in Amersfoort de
dozen ophalen. Wij waren erg verrast door de leuke reacties van onze gasten.
Na de vakantiebeurs en de gastendag werd onze ‘glossy’ door heel veel mensen
besteld. Wij gingen praktisch dagelijks naar het postkantoortje van de lokale
Bruna met een stevig stapeltje exemplaren onder de arm. Toen wij weer in
Mirtos waren heeft onze gast Ineke Uijtenhaak zich over de verzending
ontfermd. Het nummer is nog steeds aan te vragen via ons e-mailadres.

2 maart Gastendag in Almere. Een kleine 140 gasten en volgers van Villa Mertiza kwamen op een mooie
zondagmiddag bij elkaar om elkaar te ontmoeten. Plek van samenkomst was Theater ‘De Glasbak’ , Er
waren door zeer veel bezoekers lekkere, meest Griekse, hapjes gemaakt in de goede traditie van Mirtos.
Na een paar uur keuveltijd ging iedereen naar de theaterzaal om het optreden mee te maken van Kompania
Siga, Synora, het mannenkwartet Why Four, het kleinkoor Fluent en Nick Teunissen. Een prachtig uur met
zeer afwisselende muziek. Na afloop namen de gasten veel exemplaren van De MERTIZA mee om thuis te
lezen of door te geven aan bekenden.
Direct na de gastendag vertrokken wij naar Mirtos. Er moest nog een
hoop worden geregeld en aangebracht. Herman, onze handige steun
en toeverlaat werd ingevlogen en al snel werd Mertiza
seizoenbestendig gemaakt. Een wens van veel gasten was een
planchet in de badkamer. Wij hadden de opdracht gegeven aan onze
glas- en spiegelleverancier om een mooie spiegel te maken en de uit
Nederland meegenomen planchettes konden door Herman worden
gemonteerd. Wat een kleine gebeurtenis in een piepklein kamertje
aan geluk kan toevoegen.

De ontbijtkeuken werd verbouwd, er kwamen
privé schotten in de hoeken van het gebouw,
omdat wij geen klimop meer wilden hebben en er
werden dennenboompjes geplant om de privacy
tussen studio’s te vergroten.
Verder schilderde Herman een aantal vierkante
kilometers, zodat in april het gebouw er weer
stralend bij stond.

In mei ontvangen wij voor de tweede keer de Zoover Award en mogen wij
ons scharen onder de groep van 25 top appartementen in Griekenland.
Later in het jaar beloven wij mensen die een goede beoordeling willen geven
een kans op een Grieks Kerstpakket. Wij worden door Zoover op de vingers
getikt en de kerstpakketten zijn daarom nooit aangekomen. Stout Mertiza!

Midden in het hoogseizoen
wordt het startsein gegeven
voor de renovatie van het
dorpsplein. Vol verwachting
kloppen de harten. Wat zal
het worden en… wanneer zal
het klaar zijn? Bijna eind
september is het plein zover,
dat de ‘Internationale Dag
van het Toerisme’ er kan
worden gevierd. Weken van
het totale niets gingen
verloren en Mirtos zat helaas
met een bouwputje in het
hoogseizoen. Maar… het is
uiteindelijk mooi geworden.

Het gedenkteken dat op het plein stond bestaat niet meer als zuil. De plaat
is van de zuil afgehaald en tijdens herdenkingen tegen een muur geplaatst.
Het plan is om de 18 omgekomen mannen en jongens weer volwaardig met
een gedenkteken te herdenken, dat zal komen te staan in de buurt van de
oude kerk.

Jonge ondernemers vestigen zich in 2014 in Mirtos. Een mooi
initiatief om ondanks de crisis toch een middel van bestaan
te verwerven. Liza opent haar kroegje ‘Liviko’ in een van de
zijstraten richting boulevard. Daar bevindt zich helemaal aan
het eind het voormalig restaurant’ Akti’ dat nu een Ouzeri is,
gerund door Manos en Nikos Roumeliotakis. Beide hebben
een voorzichtig seizoen, maar gaan in 2015 met volle moed
door met hun horecabedrijven. Nikos opent zijn duikcentrum
‘Paradise’, gevestigd in het gelijknamige hotel aan de
boulevard.

Een regelrechte hit is Soul’s Art van Ria en Maria en
hun artistieke vakmannen Manos en Vangelis.
Allemaal nog geen dertig jaar en volop er tegenaan.
Vakantiegasten waarderen hun bijzondere meest
eigen gemaakte producten en er is nu ook al in
andere landen vraag naar hun producten. Zoals deze
zelfgemaakte tassen van… o.a. oude tijdschriften.
In 2014 is Mirtos goed in beweging, mede dankzij al
deze, vaak, jonge ondernemers.

De zomer van 2014 laat een behoorlijke stijging zien
ten opzichte van het jaar daarvoor. Opvallend is ook
het aantal Grieken dat Mirtos weer herontdekt. En
zo is het op die mooie hoogzomerse dagen een
prettige drukte van belang. En als ook september
nog eens een topmaand voor het dorp wordt, dan is
de hoop op succes in 2015 wellicht zeer
gerechtvaardig. Niet alleen Mirtos, maar ook heel
Kreta, heel Griekenland zit gelukkig weer in de lift.

Volgens een onderzoek van Zoover heeft Griekenland de meest
gastvrije bevolking van heel Europa In de maand september
komt dit heugelijke bericht naar buiten. Het is weer een zetje in
de goede richting, dat zowel Nederlanders als hun mede
Europeanen Griekenland op nummer 1 hebben gezet.
Respectievelijk 19,2% en 15,3%. Voor Nederlanders kwamen
Duitsland en Oostenrijk op de 2e en 3e plaats. Europeanen
kozen Nederland als 2e en Italië als 3e. In dezelfde maand
minder goed bericht over reisaanbieders. De Consumentenbond
heeft 54 organisaties onderzocht. Wat blijkt? 80% geeft niet het
juiste nettobedrag aan bij het aanbieden van een reis of
onderkomen. Sommige van hen rekenen zelfs meer dan 100%
meer dan wordt aangeboden in brochure of op internet.
Reden voor Mertiza om eventjes een plaagstootje richting
Sunweb te geven. Zowel in de Nieuwsbrief als later ook in een
column in het Griekenland Magazine. Is Harry daarom van de
buis gehaald?

Eind van het seizoen 2014 worden plannen gerealiseerd om Mirtos meer bekendheid te geven.
Mirtos krijgt een eigen website. www.mirtoscrete.gr. Webmaster Jurrie Eilers heeft samen met zijn vrouw
Angela alle ondernemers bereid gevonden mee te doen. zodoende kunnen Internet bezoekers kennis
maken met de veelzijdigheid van het dorp. Jurrie heeft zich daadwerkelijk op de site een deadline gesteld.
Een teller laat zien wanneer dit project af moet zijn. Op 1 januari heeft hij nog 30 dagen de tijd. Mirtos
Crete is ook via allerlei sociale media te volgen en dus interactief te gebruiken.

De wandelingen van Angela komen
in het Engelstalige boekje ‘Discover
Mirtos
on
Crete’.
Berend
Wolffenbuttel en Toine van der
Heide, beide woonachtig in Vamos,
in de buurt van Chania, begonnen
in november met het nalopen van
Angela’s wandelingen en het
beschrijven van het dorp in
liefdevolle bewoordingen. Zij geven
‘Discover Mirtos on foot’ uit begin
april 2015 en Angela zorgt voor de
distributie.
Onze ontmoetingen met beide
mannen bleken in november het
begin van een mooi nieuw project.

Tijdens de hoogzomer hebben cameravrouw Sonja ter
Laag en ik gewerkt aan ‘Mirtos on the Move’ een clip
waarin Mirtos sneller en actiever over het voetlicht
wordt gebracht. De montage moet nog plaatsvinden,
maar ik heb goede hoop dat het klaar zal zijn rond de
Vakantiebeurs 2015. Een aantal gasten heeft met veel
plezier aan dit project meegewerkt. Je ziet hen
wandelend, fietsend en klimklauterend in de Sarakina
Kloof.

En verder ging het leven door. Overdag aan het
strand of op pad. Wandelend, fietsend, met auto of
bus. ’s Avonds werd het heerlijkste eten geserveerd
voor die ongelooflijk lage prijs. Er werd gelachen,
gedanst, genoten van muziek en dan heerlijk
geslapen op een vaak heerlijk bed of op een stevig
glas wijn. Ook dat was goddank:

13 t/m 18 januari spettert het vakantieplezier er weer af. Hartje
winter, hartje Nederland. Utrecht.
Op de vakantiebeurs in Utrecht proberen
landen en organisaties en bedrijven de
consument over te halen hun
bestemming te kiezen als vakantieplek.
Zo ook, uiteraard, Griekenland. Ons
mini magazine ‘De MERTIZA’ kun je
vinden in de stand van het Grieks
Verkeersbureau, centraal in de
Griekenlandstand. En verder zijn wij enige dagen te gast
in de stand van Prinos Reizen, die vanaf dit seizoen Villa Mertiza
volop meeneemt in hun pakket. Ben je op de Vakantiebeurs? Kom dan vooral even
in Griekenland.

AEGEAN AIR Een prettige maatschappij
Vanaf 21 april gaat Aegean Airlines 2 x per week rechtstreeks
vliegen van Amsterdam naar Heraklion. Onze eerste gasten
hebben al geboekt en het bedrag viel erg mee. Het is belangrijk
om alle prijzen te kunnen vergelijken. Kijk, en dat doen wij graag
voor je. Wij kijken in Nederland en in België en West Duitsland.
Dus vanaf nu ook vanuit Amsterdam met Aegean. Een uitermate
prettige luchtvaartmaatschappij, zo weten wij uit eigen ervaring.

Méditerranée, zo blauw, zo blauw
Eerlijk gezegd kende ik het magazine niet. Een mooi uitvoerde glossy
over landen rondom de Middellandse zee. Maar toen wij werden
gevraagd door onze collega’s van Prinos Reizen of wij een klein
interviewtje wilden geven in combinatie met een advertentie, hebben
wij onze neuzen in het blad gestopt en ontdekt dat het alleszins de
moeite van de aanschaf en het lezen waard was. Gelukkig heeft het
blad ook ingezien dat in 2015 geen mens meer om Griekenland
Vakantieland heen kan. In de onlangs uitgekomen wintereditie
worden maar liefst 50 pagina’s gevuld met lekkermakende informatie
over Griekenland. En je vindt er een mini interview over ons en een
mooie advertentie van Villa Mertiza in.

Corendon heeft een nieuw logo

ook in 2015 boeken wij daar graag je ticket

Wat houd dit in?
Je maakt zaterdagnacht het Paasfeest mee
Je schuift aan bij ons gratis Paasontbijt
Je eet Paaslam of iets anders wat je lust in één van de restaurants van Mirtos
Je geniet van de prachtige voorjaarsnatuur die je met het mooie gratis boekje
‘Discover Mirtos On Foot’ 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)
Vertrek 9 april!!

1 week € 499,499,2 weken € 599,599,aanbetaling 50% bij boeking
rest bij aankomst
(prijzen op basis van 2 personen per studio)

Na een mislukte oogst in de winter van
2013/2014 mag Kreta zich deze winter
verheugen op een werkelijk grandioze
opbrengst. Naar het schijnt is niet alleen
de hoeveel olijven enorm, maar is ook de
prijs behoorlijk goed.

UITVERKOOP
Begin 2015 is het alweer vier jaar geleden dat het boekje
‘En het werd….Griekenland’ werd uitgegeven.
Het is nu tijd de laatste exemplaren in de aanbieding te
doen. Geen € 16,95, maar € 8,50 excl. verzendkosten.
Je kunt hem via info@mertiza.com bestellen. Cadeautip?

La Haris in Rotterdam en Brussel
Op 20 april treedt de allergrootste zangeres van
Griekenland op in het Nieuwe Luxor Theater in
Rotterdam. Twee dagen later in het ‘Koninklijk
Circus’ in Brussel.
Wij hebben haar gezien op een schoolplein in
Ierapetra, een onvergetelijk concert.
Google en je vindt de ticketkantoren waar je
kaarten kunt bestellen.

MERTIZA STEUNT INITIATIEF
Als je op vakantie kunt, dan heb je daarvoor ook de middelen. Voor de één zijn die ruim, de ander moet er
echt voor sparen. Wij kunnen en willen niet in iemands beurs kijken. Het is een groot goed als je de
mogelijkheid hebt om ergens te kunnen uitrusten. Je zinnen verzetten, je gedachten ordenen of helemaal
het hoofd leegmaken.

Een sympathieke actie
Een deel van de Nederlanders kan dat helaas niet, omdat de financiële middelen ontbreken. Er zijn
gezinnen die van vijftig of tachtig euro per week moeten rondkomen. En er zijn nog schrijnender gevallen.
Voor dit soort gezinnen hebben Linda de Mol en het blad Linda een foundation opgericht.
Het doel is duidelijk, de methode is simpel: Er wordt door officiële instanties en gemeenten gekeken welk
gezin een steuntje in de rug zo goed kan gebruiken. Deze geselecteerde gezinnen ontvangen van de
foundation een pakket bonnen. Daarmee kunnen zij bij De Hema, C&A, Albert Heijn en Intertoys iets extra’s
kopen. Deze vier bedrijven worden door de Linda Foundation betaald en doen daar zelf een bedrag
bovenop. Als de foundation 35 Euro binnenkrijgt, dan doen deze ketens er 10 Euro bij. Linda de Mol betaalt
uit eigen zak alle overhead, dus personeel, ruimtes, logistiek. Zodoende blijft er niets aan de beruchte
strijkstokken hangen.
Wij als gastheren van Mertiza vinden deze actie passen in onze manier van denken en leven. Als je het zelf
goed hebt, dan is het ook zaak aan anderen te denken die het zoveel minder hebben. Als wij op vakantie
kunnen, dan is het ook prachtig dat mensen die zich zelfs geen dagje pretpark kunnen veroorloven in ieder
geval wat extra’s krijgen.
Daarom werken wij nu een plannetje uit om onze gasten in de gelegenheid te stellen om een kleine
bijdrage te leveren aan de Linda Foundation. Dit zal worden gekoppeld aan een boeking. Daarbij kan
worden aangegeven of men deze kleine bijdrage wil betalen bovenop de boekingskosten. Dit bedrag zal
worden verhoogd door Villa Mertiza.
Meer hierover in de Nieuwsbrief van februari 2015.

De culturele vereniging van Mirtos is van plan een kalender uit te geven. Twaalf maanden met op iedere
maand een afbeelding van Mirtos. Foto’s gemaakt door Vaggélis Fragiadákis. Ons is gevraagd daaraan
medewerking te verlenen en dat doen we graag. De opbrengst is voor de vereniging, dus voor het dorp.

Calender Boy
Tja kalenders. Jarenlang hadden wij er eentje op ons toilet. Al
koekeloerontlastend kijken naar verjarende vrienden, familieleden en
kennissen. Was die jarig? Oeps, dat was gisteren. Snel de noodzakelijke
handelingen
verrichten
en
dan
grijpen
naar
de
verjaardagenkaartentrommel, een lieve gelukwens schrijven, rennen
naar het dichtstbijzijnde postkantoor, die toen nog op bijna iedere
straathoek te vinden was, een Beatrixzegel likken en zo in de brievenbus
droppen. Te laat, maar niet minder
gemeend.
Een traditie van jaren, geleerd van
huis uit. Mijn moeder vroeg ieder jaar
van Sinterklaas een Projuventute
kalender. Door mij natuurlijk baldadig
de ‘Propvol met tuttenkalender’ genoemd. Door haar steevast
beantwoord met: ‘Een beetje eerbied graag’. Ik schreef er dan ook een
gedicht bij. Zoals in 1976, met net vers een affaire rondom Prins
Bernhard, door mij ondertekend met ‘Lockpiet’. Mijn moeder lachte
zunigjes. Ik gaf haar een jaar later, nog wat geïnfecteerd door mijn NCRV
periode, een Rien Poortvliet kalender. Een onuitroeibaar fenomeen in
vooral Protestants Christelijk Nederland, want hij wordt nog steeds
verkocht. Mijn cadeautje verdween in de logeerkamer en even later hing
gans Oranje pontificaal in de woonkamer met een intens tevreden Juliana en Catherina. (Jaren later zijn zij
op dezelfde dag heenwaarts gekeerd)
De kalender op papier. Hij verdwijnt heel langzaamaan om te
worden opgevolgd door de digitale kalender. Aan verjaardagen
word je door Facebook herinnerd. Morgen is Pietje Pukstra jarig,
zo word je automatisch meegedeeld. En je kunt een felicitatie
achterlaten. Da’s nog eens wat anders dan die postpoep actie
richting brievenbus. Zonder enige moeite even wat woordjes
intypen en de jarige snikt het uit van dankbaarheid dat je zijn
verjaardag niet bent vergeten. Niet vergeten? Je hebt er twee
seconden aan gedacht tijdens een surfmomentje op een sufdag.
Daarom ben ik wel blij met het initiatief van de culturele
vereniging van Mirtos. Een jaarkalender uitgeven en dan al de
namen opschrijven van de jarigen, gerubriceerd in maanden en dagen. Die kalender ophangen in het toilet
en ontdekken aan wie je dient te denken. Minimaal een stoelgang lang. Zo’n kalender heeft wel een nadeel,
naarmate je ouder wordt. Op de kalender van mijn ouders stonden veel mensen. Zij hadden thuis een
brede groep kennissen en een mooi aantal vrienden en familieleden. Maar jaar na jaar stonden er meer
kruisjes achter de namen. Aan het eind van hun leven was hun sociale kring met meer dan 50%
gereduceerd. En dat maakte zo’n kalender ineens ook wat treurderig.
Afin, een Mirtos kalender met foto’s van
Vaggélis Fragiadákis, die de kunst van
fotoshoppen beheerst. Ieder zijn smaak,
hij kan het wel.
Maar ik heb zo mijn eigen maandelijkse
foto’s. Van plekken en mensen die mij
lief zijn.

Zo zou ik graag op de voorpagina, een soort Soestdijkmoment foto hebben. Met mijn kleine familie,
schoonfamilie, mijn lief, onze jongens, verenigd op de trappen van Mertiza. Nee niet zwaaiend naar een
volk dat beslipperd langsloopt in korte broek en mouwhemd. Gewoon een moment dat wij allemaal als
familie bij elkaar zijn. Daarmee gelukkig in de camera kijkend.
Januari met Maria Vasilakis omringd door emmers sop, behangen met flacons vol zeep, maar wel in haar
allermooiste tooi, het haar geknipt en gekamd en een brede lach. Het liefst een schatertje.

Februari met een besneeuwde Diktibergtop. Hoop op veel smeltwater dat in het voorjaar als watervallen uit
de bergen stroomt en leven geeft aan het mooie eiland.
Maart met een geurkaart. De bloesem van sinaasappels en sinaasappels zelf, in één boom en daaronder het
mooiste groen dat Kreta voortbrengt: Het voorjaarsgroen.
April een foto , een close up van een mensje dat een paaskaars brandt. In de kinderogen het licht dat
zojuist is aangestoken, een blik van hoop op goed, op beter dan is geweest misschien.
Mei een foto van het piertje van Mirtos. Eigenlijk had die in april gemoeten, maar daar had ik al iets met
Pasen. De pier van waaruit ik met mijn kleine familie vertrok om de as van mijn ouders uit te strooien. Waar
het nog steeds goed toeven is, omdat het voelbaar dichterbij brengt wat vaak wordt ervaren als nooit
weerom.
Daarom in juni een satellietfoto van Kreta. Om
even heel klein te zijn. Een hemel te wensen van
waaruit je in de gaten wordt gehouden en
misschien wel beschermd.
In juli een zonnig tafereel van het strand van
Mirtos. Met wat mensen waar de lach van af straalt.
Vrolijk, zin in zon, zin in leven.
Augustus kent een loom tafereel. Ik vraag Sonja ter
Laag om een foto van het jongetje dat een kat op
zijn schoot heeft, te zien in ‘Mirtos The Movie’. Dat
het even allemaal niet méér hoeft te zijn om geluk
te ervaren.
September moet een foto opleveren van muzikanten. Mensen die muziek maken, geïnspireerd door
Griekenland. Geen lyra, want daar ben ik niet zo van. Maar wel een bouzouki, een accordeon, een baklama,
noem maar op. En een klarino gespeeld door een man met een markante kop. Ik ken hem.

Oktober. Een lichtelijk herfsttafereel uit Kato
Simi staat op de foto van die maand. Mijn
geboortemaand en die bladeren zijn dan ook
lichtelijk herfstachtig. Wat past dat goed bij
mij.
November. De foto is gemaakt in de avond,
op het achterplecht van de schuit richting
Athene. Lichtjes van Heraklion en bovenin
die van een vliegtuig dat zojuist is
opgestegen. Afscheid maar niet voor lang.
In December dapperwappert er een vlag op
een besneeuwd dakterras. Blauw wit. Een
vlag die in het nieuwe jaar meegaat naar
Kreta.

Deze kalender zal niet te koop
zijn. Het eenmalige exemplaar
hangt in mijn werkkamertje in
Almere en op het kantoortje van
Mertiza. Of heel misschien wel op
het toilet. Zodat ik…. jawel. Zeker.

Spinazie, yoghurt en pijnboompitten
( mezè of bijgerecht)

Ingredienten:
500 gram spinazie
4 eetlepels Griekse yoghurt
1 of 2 teentjes knoflook
1 sjalotje
4 eetlepels pijnboompitten (65 gram)
3eetlepels blanke rozijnen of sultana’s ( 30 gram)
olijfolie
een beetje komijnpoeder
zwarte peper en zout, naar smaak
pitabroodjes naar behoefte
eventueel:
wat citroensap
fijngehakte verse munt en peterselie

Bereiding:
1.Was de spinazie en laat het uitlekken in een vergiet.
Doe olie in een braadpan en verwarm dit. Snijd ondertussen
een sjalotje en wanneer de olie warm is, deze aanfruiten. De
spinazie licht hakken, zodat het vocht eruit komt.
2. Doe in een kom de yoghurt en snijd de knoflook fijn en doe dit erbij. Eventueel wat
citroensap en peper en zout naar smaak. Hier kun je eventueel wat peterselie en munt
doorheen doen.
3. Pak een klein koekenpannetje en laat deze verwarmen. Doe hierin de pijnboompitten en
laat ze al roerend lichtbruin worden. Laat ze afkoelen op een bordje.
4. Laat de rozijnen of sultana’s even wellen in warm water. Eenmaal geweld uit laten lekken
en fijn hakken.
5. Doe de spinazie bij het sjalotje in de pan, daarna de komijn, rozijnen en de geroosterde
pijnboompitten. Verwarm het geheel en doe over in een schaal.
6. Schep wat yoghurtsaus over de spinazie en serveer met pitabroodjes.

