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Beste Gasten, beste lezers.
2015 komt alras in onze achteruitkijkspiegel te voorschijn. En zal dan
langzaamaan uit ons zicht verdwijnen.
In onze gedachten zullen nog
momenten terugkeren, zeker die
gebeurtenissen die een stevige impact
hebben gehad. Maar ook enkele
onvergetelijke uren of dagen. Hopelijk
zijn dat ook vakantie-indrukken die nog
rondwaren in hoofd en hart.
2015 was mondiaal zeker ook indrukwekkend. Daarbij denken wij met name
aan de enorme hoeveelheid mensen
die op drift is geslagen. Vluchtelingen
die dit jaar massaal via Griekenland
Europa verder zijn binnen gekomen en
plekken zoeken waar rust en vrede
heerst. Er is van alles over te zeggen,
maar één ding is klip en klaar, geen
mens vlucht zomaar.
Het werk dat door inwoners en
vrijwilligers van buiten is verricht op
eilanden als Kos en Lesbos is meer dan
indrukwekkend.
Onze hoop is in eerste instantie vrede
in de regio’s waar nu nog volop wordt
gevochten, met kinderen en ouderen
als grootste slachtoffers. Wij steken er
een kaars voor aan. Maar moge 2016
voor jullie allemaal een jaar worden
waarin even kan worden ontspannen.
Even het dagelijks leven herscheppen
in een oase van rust. In ons hectisch
bestaan hebben wij dat allemaal nodig.
Al is het om genuanceerd te kunnen
blijven denken.

VAKANTIEBEURS

2016
UTRECHT 13 – 17 JANUARI
Ook dit jaar gaan wij naar De Vakantiebeurs 2016. Niet dat wij er
een stand hebben, maar omdat wij er graag onze contacten warm
willen houden. Lees: Onze Griekse contacten.
Op stand nummer 08.AO41 zullen wij graag
aanschuiven bij Prinos Reizen. Alexandra en Carola
willen wij graag een handje helpen. Ook in 2016 staan wij met Villa Mertiza, Aleikos
Panorama en onze collega’s van Sarikampos in het Prinos programma.
Uiteraard gaan wij ook langs bij Griekenland Magazine, dat samen met de
informatieve website Griekenland.net te vinden is op stand 7.BO58.

De vakantiebeurs is dit jaar ook de plek waar
wij onze tweede editie van De MERTIZA ten
doop houden. Je kunt hem daar afhalen bij
bovengenoemde stands, als je van plan bent
dit jaar de beurs te bezoeken. Maar het kan
ook anders……….

Wat kunnen wij zeggen over de tweede editie van De
Mertiza, zonder al te veel prijs te geven? Wel, het
thema heeft van alles met onze zintuigen te maken.
Mirtos beleven met gespitste oren, je neus wijd
open trekken, je tong kietelen, dat soort zaken.
Er staan verschillende interviews in met mensen
die op Kreta alle ingredienten vinden die nodig
zijn om de zintuigen op volle toeren te
krijgen. Bij het schrijven van deze
Nieuwsbrief wordt er

nog een film- en
fotoreportage gemaakt van
Siemon, die druk bezig is om
het bekendste recept uit de
Griekse keuken te maken.
Deze foto’s vind je terug in
het Magazine.

Het maken van een echt blad is heel leuk om te
doen. Goed, het vreet weken, maar dan heb je hopelijk ook wat.
Spannend als wij op 13 januari de nog vers ruikende exemplaren
kunnen ophalen bij de drukkerij in Amersfoort. Dit maal dus 32
pagina’s. Dubbeldik. Langzaamaan komen de drukproeven terug van
Esther ten Wolde, die ook de eerste Mertiza heeft vormgegeven. Ze
maakt er, vinden wij, weer iets prachtigs van. En dan lezen of er
geen fouten in zitten, alle foto’s, het zijn er heel veel, op de goede
plek staan en iedereen wordt genoemd, die op één of andere
wijze heeft meegewerkt. En ook dat zijn er nogal wat.
Je kunt het Magazine nu al bij ons aanvragen. Even een mailtje:

info@mertiza.com

en hij wordt wederom

gratis naar je huisadres gestuurd. Dus na 13 januari 2016!

NU VLUCHTEN BOEKEN IS, ALS JE DAT KUNT, HEEL VERSTANDIG

Inmiddels hebben wij al heel veel boekingen mogen ontvangen. Een geweldig iets, waarvoor wij natuurlijk
heel dankbaar zijn. Het heeft ook te maken met de goedkope(re) tickets die TRANSAVIA nu aanbiedt. Onze
ervaring is al wel, dat vooral in de schoolvakantieweken de grootste chartermaatschappij zijn prijzen al wat
omhoogschroeft. Nu boeken is het verstandigst, maar ja, het is nu ook een dure tijd geweest. Het voordeel is,
dat je het verblijf en het vervoer op Kreta niet van te voren hoeft te betalen. Wij zeggen het nog maar een
keertje. Assuteffekan….ja dan.

26 miljoen vakantiegangers hebben in 2015 Griekenland aangedaan. Dat is
een stijging van maar liefst 4 miljoen mensen ten opzichte van het jaar daarvoor.
Dat lag niet aan de Nederlanders. Dat aantal ging met 16% omlaag, vergeleken
met 2014. De verwachting is dat in 2016 Griekenland zeer druk bezocht zal
worden. Men verwacht met name veel meer Duitsers en Russen. Onrust in landen
als Egypte en Turkije, dit laatste land heeft ook een boycot van Poetin aan de
broek hangen, zijn daarvan de oorzaak. Wij denken dat ook de Nederlanders vaker
naar Griekenland zullen gaan.

Aleikos Panorama krijgt een

facelift

Naast Villa Mertiza bieden wij nu al
een jaar of zes met veel liefde een
studio en drie appartementen aan
in onze dependance Aleikos
Panorama. Wij hebben er veel
tevreden gasten, die graag dit
kleine complex hun vakantie
willen vieren. Een leuk weetje?
Toen wij het complexje gingen aanbieden
hebben wij er een naam aan gegeven. Aleikos
Panorama, vanwege het schitterende uitzicht. Alleen wisten
wij toen niet hoe je Aleikos spelde. Aleikos? Nee hoor, het is
Alekos. De naam komt van Alèxandros. Dus als je het goed uitspreekt, dan
leg je de klemtoon op Alèkos. Afin, wij hebben in de afgelopen jaren gezien dat
enige zaken er nog wat beter kunnen. Wij gaan iets doen aan het slaapcomfort, de
badkamers, de keukens en een paar uiterlijke zaken. Wij hopen eind maart hiermee aan de slag te gaan.

MIRTOS scoort op
ZOOVER
nu een dikke

8.9

en da’s dik verdiend

LOUKOUMADES, een recept voor ongeveer 15 oliebollen
Ingrediënten:
500 gram bloem
2 theelepels gist
1 theelepel zout
500 ml lauwwarm water
250 ml honing
½ uitgeperste citroen
1 kaneelstokje
Bereidingswijze:
Zeef de bloem, voeg de gist en het zout toe en beetje voor beetje het lauwwarme water. Mix
met de deeghaken van de mixer het beslag vrij lang door totdat er een dik beslag ontstaat. Zet
de kom afgedekt op een warme plaats en laat het een uur rijzen.
Maak ondertussen de honingsiroop: doe de honing in een pannetje, voeg er een beetje water
bij en het kaneelstokje en het sap van een halve citroen. (Als variatie op het citroensap kan er
ook geraspte sinaasappelschil worden toegevoegd). Laat dit op een laag vuur een half uurtje
sudderen, voeg indien nodig nog wat water toe.
Verhit de frituurpan, maak drie keer vijf balletjes van het deeg en frituur vijf balletje per keer.
Frituur deze kort, circa 1 minuut totdat ze lichtbruin zijn. Schep de bolletjes uit de frituurpan en
laat ze even uitlekken op keukenpapier. Leg hierna de Loukoumades in de honingsiroop en haal
ze weer uit de siroop als de honing echt goed over de hele bol heen zit. Serveer ze terwijl ze
nog warm zijn.
Een extra toevoeging kan zijn om wat sesamzaad, gehakte walnoot of geschaafde amandel
over de Griekse oliebol te strooien.

Geen column deze keer in de Nieuwsbrief. Onderstaande poster is het verhaal dat wij graag met je delen.
Hij is van Stichting Vluchteling. De jongen die hierop staat is Amadu, 13 jaar en het geweld ontvlucht van
Boko Harum in Nigeria. Wij hebben besloten hieraan een eindejaarsbedrag over te maken. Wellicht een
mooi idee voor een iets beter begin van 2016. Een hartelijke groet en allerbeste wensen voor het nieuwe
jaar van het Mertiza Team.

