Villa Mertiza

Beste gasten,
Onze superovervolle auto heeft de reis volbracht. Op de teller van onze “Afwasborsteltjes
Express” staat ruim 2150 kilometer. Extra veel omdat wij in Oostenrijk vriendin,
wandelgids en collega Angela wilden feliciteren met haar 50ste verjaardag. Zij verblijft daar
een aantal maanden om eind maart terug te keren naar Mirtos. Het werd een Oostenrijks
feestje in een besneeuwde berghut. Een paar dagen later stonden wij het Griekse tumult
aan te horen aan de haven van Heraklion. Rond kwart over negen reden wij de zon in. In
Mirtos. Een reis met extremen, zoals de afgelopen maand ook een maand was van
extremen. Daarover meer in deze nieuwsbrief.
Gastendag 2011
Wat een feest! De Lindenhorst in Meppel was even een taverne met hapjes en drankjes uit het zonnige
Griekenland. De muziek van Siga to Krasi, dansen en praten, heel veel praten. Wij waren er samen met 120
anderen en beleefden een geweldige middag. Goed, je moet het organiseren, maar verder wordt de sfeer voor

een groot deel bepaald door de gasten. Nou die sfeer was er
dus volop. Goed, het was zo nu en dan een beetje dringen,
want de accommodatie zat nokvol Mirtosfans. Allemaal
mensen die op een of andere manier iets hebben met het
bijzondere dorpje aan zee.
De presentaties
Rond kwart voor vier mocht ik het boek “En het
werd…Griekenland” aanbieden. Het liefst had ik het officieel
aan iedereen willen aanbieden, maar dat is niet de gewoonte
bij een boekpresentatie. In allen en voor allen heb ik Theo van
Halen uitgekozen om het eerste exemplaar in ontvangst te
nemen. Theo is een dierbare vriend van ons. En hij is een zeer
begenadigd musicus. Op zijn klarino doet hij je wegdromen in
een mengeling van vreugde en melancholie. Hij heeft eerst
een stukje muziek gespeeld en daarna mocht ik hem verrassen
met het eerste boek. Een heel bijzonder moment.

Daarna werd de film “Mirtos the Movie” gepresenteerd. Gemaakt
door cameravrouw Sonja ter Laag en gemonteerd door Ismir Hero.
(zie foto) Twintig minuten helemaal terug in Mirtos en wijde
omgeving. Het was zo leuk te zien dat onze gasten ademloos naar
de beelden keken. En echt waar, bij een enkeling ontwaarden wij
zelfs een minitraantje. Wij hebben het ervaren als een groot
compliment. Nogmaals Sonja en Ismir, reuze bedankt!
Daarna vloeide de wijn rijkelijk, werden we bedolven onder leuke cadeautjes, waarvoor
allemaal onze hartelijke dank en… werd het voor de schrijver van het boek een heuse
signeersessie. Rond zes uur vertrokken de meeste gasten huiswaarts en konden wij wat
gaan opruimen om ’s avonds met de medewerkers van de dag nog wat na te genieten.
Verrassing
Voor de dag hadden wij volop wijn ingekocht. Toen alles klaar stond kwam
Alexander Vrionakis binnen met dozen vol heerlijke Griekse wijn. “Da’s voor
jullie feestje.” Wij stonden stomverbaasd. Ik had de beste man een paar
weken daarvoor voor het eerst ontmoet tijdens de signeersessie bij
boekhandel Iwema in Assen. Hij is de eigenaar van de Griekse Winkel, waarover ik straks nog wat meer vertel.
Alexander, hartelijk bedankt!
Siemon in zijn dopjes.
Een andere verrassing was het grote aantal gasten dat een eierdopje had
meegebracht. De oproep had in de vorige nieuwsbrief gestaan, omdat Siemon
graag malle eierdopjes wilde voor zijn ontbijt. Een jongen die op de Lindenhorst
had gezorgd voor het
ordelijk parkeren van de
auto’s vroeg of het een
Griekse gewoonte was om
een dopje mee te nemen als je een feestje had…. Niet eens
zo’n raar idee… In ieder geval zijn het er nu zoveel, dat wij
denken aan het maken van een dopjesvitrine, waar alle
exemplaren in
staan, ter keuze
van de eiereters
van Villa Mertiza.
Het aantal dopjes
is ongeveer 120!!!
Wij hebben
beloofd om uit de
meegebrachte
dopjes een
favoriete te
kiezen.

En de winnaar is….
Op de afbeelding staat de winnaar. Ben jij de vorige eigenaar van dit
loeiende koeiendopje? Mail ons dat en je ontvangt van ons een leuk
cadeautje.
Hieronder de foto van Siga To Krasi.

En daarmee besluit ik het deel over de gastendag. Iedereen nogmaals heel erg bedankt voor alle leuke
woorden, dingetjes, cadeautjes, complimentjes, omhelzingen en kusjes. Het was voor ons een mooie afsluiting
van onze periode in Nederland. Met die herinnering zijn wij op pad gegaan, op naar een nieuws seizoen.
Mirtos in de winter
Het dorp heeft zover wij nu kunnen nagaan niet heel veel beleefd, of het moet een enorme storm geweest
zijn die op de boulevard nogal wat schade heeft aangericht. En stortbuiten in de bergen, waardoor
bijvoorbeeld Mithi een aantal dagen min of meer onbereikbaar was.
Paul heeft wat foto’s gemaakt.
Aan de boulevard zijn nogal wat terrassen
beschadigd. Zoals hier bij de Pizzeria. Je
kunt zien dat de zee stenen op de kade en
in de zijstraten heeft geworpen. Nu is het
niet ongewoon dat er op de boulevard
steentjes uit de zee liggen, maar de storm
heeft dit keer toch aardig huisgehouden.

De weg naar Mithi is dus gedeeltelijk
weggevaagd door enorme waterpartijen.
Inmiddels kun je het dorp weer goed
bereiken.

Ca’Nova in de steigers.
Het bekende Italiaanse restaurant van Yvonne en
Claudio is ooit te zwak gebouwd. De pilaren
waren verkeerd geconstrueerd, waarbij het
gevaar ging ontstaan dat zij bij een eventuele
aardbeving de bovenetage niet zouden kunnen
dragen. Daarom zijn de dragers vervangen. Het
betekende een enorme verhuizing voor de
eigenaren en de bewoners van de bovenetage.
Inmiddels is de grootste klus geklaard en gaat
men binnenkort de gevel er weer inzetten. Op de
foto-impressie van Paul zie je overigens ook de
grote hoeveelheid steentjes die de zee op de kade
kan gooien.

Kiosken nieuws
De grote kiosk, de periptero, is terug in de handen van de familie
die ook souvenirshop Edem heeft.
De timmermansfamilie is verder eigenaar van o.m. appartementen
Villa Mare. De kleine kiosk is tot op heden niet weer opengegaan.
“En het werd Griekenland”
Is nu via allerlei on-line
boekhandels verkrijgbaar.
Sommige zijn te leveren
zonder verzendkosten, zoals
Bruna en Ako. Of bij de boekhandels die ik heb bezocht.

Een weekje Mirtos in mei nu met vluchten van even boven de 200 Euro via Sudtours.
Vertrek vrijdag 13 mei vanaf Rotterdam, Amsterdam of Eindhoven. Te boeken via Travelslide
010-2450955
Griekse inzending voor het Eurovisie songfestival (kanshebber volgens Mertiza)
Loukas Giorkas vertegenwoordigt Griekenland in
de halve finales van het Eurovisie Songfestival
2011. Samen met rapper Stereo Mike zal hij in
mei het nummer ‘Watch My Dance’ ten gehore
brengen in Düsseldorf.
De 24-jarige Loukas Giorkas werd geboren op
Cyprus en is de winnaar van de eerste Griekse
X-Factor in 2008. In 2009 bracht hij zijn eerste
album uit: ‘Mazi’. Giorkas heeft biologie
gestudeerd aan de universiteit van Patras.

’s lands wijs, ’s lands eer.
Onze autotocht is altijd weer een
belevenis. Eerst de vraag of alles wel in de auto past. Wij kopen immers het nodige in Nederland in,
omdat het prijsverschil nogal groot is vergeleken met Griekenland. Koffie is bijna 3x zo duur en er wordt
in onze tuin heel wat bruin vocht naar binnen geslobberd. Of het product is in Griekenland niet te krijgen.
Wij noemden al de afwasborsteltjes, onderdeel van ons beroemde schoonmaaksetje. En koffiepads vind je
ook nergens in dit land, wat lastig is, als je Senseo Crema’s gratis aanbiedt. Lastige Marokkaanse lampjes
moeten ook een plaatsje hebben in de auto, dus het vergt vakmanschap om de
ruimte van de auto voor honderd procent te benutten. Nee, ik ben niet bescheiden.
Dan rijden. Langs Herrenwegen over de Autobahn, waar men hartelijk moet lachen
om minister Schultz die in Nederland 130-kilometer zones wil invoeren. Dikke Duitse
wagens scheuren ons met 200 kilometer voorbij, wat lastig is als je alleen maar op je
buitenspiegels kan rijden.
Na het avontuur met zoveel Nicky Lauda’s is het een verademing om Oostenrijk in te
rijden, waar men op de meeste plaatsen maar 100 kilometer mag. De rust daalt in
ons, ook vanwege de besneeuwde bergen. Wat een mooi landschap en wat leuk dat we daar een paar
dagen kunnen verblijven. In Rattenberg, het glasstadje waar Thea, die ons in haar rode duiveltje als een
trouwe viervoeter volgt, geen genoeg van kan krijgen. Winkel in, winkel uit en dan Kaffee, de lekkerste
die er is, uiteraard mit Torte, zoals Kaiserschmarren, of Mohr im Hemd of Reindling aus Kaernten. Allerlei
süsse abacadabra aus Ősterreich.
En dan het café in waar nog volop mag worden gepaft, wat nu eenmaal onze grote zonde is. Bier, wijn en
dan aan tafel om te mogen kiezen uit gerechten als:
Semmelknödel (zie foto), Blutwurstgröstl, Fleischknödel,
Grammelaufstrich. Wie zegt er nog dat de Griekse menukaart
een doolhof is? Maar Franzl of Hanzl legt het ons graag uit en
even later eten wij erg apart, maar ook wel lekker. Niet onze
dagelijkse, maar wel degelijke kost. En degelijk, dat is Oostenrijk.
Aangeharkt tot en met en georganiseerd ook. Winkelsluitingen
die in Nederland tot grote protesten zouden leiden. Tot acht uur
’s avonds open? Vergessen Sie das nur! Maar als men open is, dan is men vriendelijk, hartelijk zelfs. Wat
ook opvalt, is dat als je buiten in de sneeuw zit met een warme chocolademelk, Bitte mit Sahne, dan hoef
je niet eerst af te rekenen, zoals op een terras in Nederland. “Wie der Wirt ist… „
Hoe wij in de sneeuw terecht zijn gekomen? Via een heuse kabelbaan. Nu zijn zowel Siemon als ik behept
met iets dat geen Oostenrijker lijkt te kennen: hoogtevrees. Dan weet je dat je niet in een open
kermisattractie moet gaan zitten om 1000
meter hoogte te overwinnen. Maar wij zijn
vrij, hebben vakantie, hangen de toerist uit.
Wij stappen in zo’n hangende schommelbank
in de hoop dat er een hele kap boven ons
dichtgaat, zodat wij er niet uit kunnen
donderen. De kap blijft echter achter ons
hangen en alleen een stang voor de handen
en steunen voor de voeten klapt bij ons naar
voren en zo schieten we naar boven. Doodse
stilte. Om ons heen en tussen ons in. Wij
kijken beslist niet naar beneden, niet naar
omhoog. Wij kijken ieder een kant op.
Siemon naar links en ik naar rechts. De
heenrit gaat nog. We klimmen, maar de terugrit biedt ons onpeilbare diepten en oneindige vergezichten.
De wind giert om onze benen. Wij worden ijskoud en blijven doodstil. Ik denk: ach, we hebben een mooie
tijd gehad en de gastendag kunnen ze ons nooit meer afnemen.
Zoals je zult begrijpen, het leven heeft voor ons nog meer in petto. Wij zijn geland, naar onze kamer
gegaan en hebben daar urenlang in bed gelegen om wat op te warmen en het trauma te verwerken.
Na enkele dagen komen wij bij de boot aan. Venetië, waar de Minoan op ons ligt te wachten. “Zie jij de
boot al?” Nee dus. Geen boot dus. Een Minoan meisje meldt ons dat ons schip in Libië ligt om daar een

paar duizend Chinezen te evacueren. Of wij even willen doorrijden naar Ancona om
daar morgen de boot naar Patras te pakken. No way. Wij hebben genoeg kilometers
gevreten en hebben geen reishonger meer.
Afin, wij kunnen de reis omboeken naar Anek Lines, die de volgende dag uit Venetië zal vertrekken.
Hotelletje, lekker Italiaans eten, overheerlijke cappuccino, buiten roken, want dat hoort zo in Italië, slapen
en de volgende dag de boot op. En daar heerst de Griekse wet. Daar telt de Griekse tijd. Daar regeert de
Griekse koffie. Daar is ook Nescafé en dat smaakt!
Na twee dagen en een nacht arriveren wij midden
in de nacht in Patras. Wij nemen een hotelletje,
met piepende deuren en huilende scharnieren,
maar wel uitzicht op zee. Wij zijn weer op Griekse
bodem.
Nog een dag reizen, aankomen in Piraeus en daar
de vraag: “Zie jij de boot al?” Nee, geen boot.
“Boat left at 4 o’clock” Een lullig bericht om 5 uur.
Maar weer weten wij om te boeken. Voor vertrek
nog een zalig bordje Gyros, dat zich lekker laat
wegspoelen met een Mythos biertje, slapen aan boord en de volgende morgen rijden wij in een
motregentje richting Mirtos. Twintig kilometer voor onze bestemming begint de zon te schijnen en
zonnestralend rijden wij het dorp binnen. Wij zijn weer thuis.
De auto die met zoveel aandacht en zorg is ingeladen wordt slordig rap uitgeladen tot en met de
afwasborstels onder de voorstoelen. De auto is leeg, Mertiza staat vol. Na een reis door vijf landen die
allemaal zo heel verschillend zijn, allemaal mooi en toch zouden we nergens anders onze negotie en ons
leven willen leiden. Dus op naar het nieuwe seizoen.

Siemons Beste Bietensalade
Op de gastendag serveerden wij door Yvonne, Sandra en Siemon gemaakte lekkernijen. Eentje daarvan
was de bietensalade.
Ingrediënten:
5 gekookte roden bieten
2 eetlepels yoghurt, neem
de Griekse
Eventueel 1 eetlepel
mayonaise
2 eetlepels vers gehakte
munt
3 augurken
1 appel
150 gram walnoten
Zout en peper naar smaak
Schil de bieten en de appel,
snij ze in blokjes en doe ze
in een kom.
Voeg de yoghurt en
eventueel de mayonaise
eraan toe en schep hert door elkaar.
Snijd de augurken in stukjes en hak de munt fijn.
Doe de walnoten in een plastik zakje of leg ze onder een theedoek en sla ze met bijv. een hamer in
stukjes.
Voeg dit allemaal bij de bieten en appel en schep alles door elkaar.
Even op smaak brengen met peper en zout.

Vastenfeest op 7 maart in Mirtos

Op initiatief van de nieuwe burgemeester van Mirtos startte
maandagmorgen om elf uur een feestelijke bijeenkomst in het nieuwe
dorpshuis aan het plein. Gaat in bijvoorbeeld Nederland het carnaval
gewoon door met eten en drinken, hier start op maandag de
vastentijd. Ook met eten en drinken, maar dan zonder vlees! Er
kwamen zo’n ruim honderd mensen op af. Het eten werd gemaakt
door een groot aantal inwoners en er was, zoals dat altijd gaat in
Griekenland, overvloedig veel. Eerder, vrijdag 4 maart, vierden de
inwoners van Mirtos het echte carnaval in Restaurant Limeri aan de
boulevard.
Kali Sarakosti staat op de koek
die wordt vastgehouden door
burgemeester Alekos (rechts)
en voormalig kioskhouder
Zacharias.
Het betekent: Goede vastentijd.

MIRTOS THE MOVIE heeft nu al
meer dan 1200 hits

Boekpresentaties in Nederland
In Den Burg op Texel, Assen, Leeuwarden en
Zwolle heb ik het boek mogen signeren. Het
waren vier heel leuke dagen met veel gesprekjes
vooral met Griekenlandliefhebbers.
Het valt op dat de Nederlandse boekhandelaren
veel activiteiten organiseren en alle mogelijke
gastvrijheid bieden aan mensen met een leuk
initiatief.
Zeer hartelijk zijn wij ontvangen door onze
gasten Daan en Carry Welboren, die in Den Burg
op Texel, samen met hun twee dochters
boekhandel Nauta runnen.
Hiernaast zie je de Griekse boekentafel in hun
mooie zaak.

Bij boekhandel Iwema in Assen kwam spontaan een
groep danseressen langs, die Assen even in leuke
zomersfeer brachten. De Triantella’s konden er geen
genoeg van krijgen.

Iedere boekpresentatie werd smakelijk dankzij de hapjes die
Siemon iedere keer had gemaakt. Tientallen liters yoghurt
zijn verwerkt in Tzatziki en Tyrosalata en ook de tonijn was
niet aan te slepen.

Snel de handen aan een servetje
schoonmaken en dan doen waarvoor ik was
ingehuurd: signeren.
Alle boekhandelaren: Hartelijk dank voor
zoveel enthousiasme en gastvrijheid.

Al eerder in deze nieuwsbrief schreef ik over Alexander
Vrionakis, die ons zijn wijn heeft geschonken t.b.v.
de gastendag. www.degrieksewinkel.nl geeft veel informatie
over wat hij in Nederland aan Griekse producten heeft:
Het geringe aanbod van Griekse kwaliteitsproducten op de Nederlandse markt was voor ons
de aanleiding om in 2004 Athiná Import Export op te richten.
Vanuit Groningen leveren we onze producten aan Griekse restaurants door het hele land. De
Nederlandse horeca heeft inmiddels de kwaliteit ook ontdekt. Delicatessenzaken en
groothandels behoren eveneens tot onze afnemers.
De particuliere klant heeft nu ook de mogelijkheid om via deze webwinkel op eenvoudige
wijze uit ons assortiment te bestellen.
We willen graag dat u kennis maakt met ons
uitgebreide assortiment. Daarom kunt u, in
tegenstelling tot andere aanbieders van Griekse
producten, onze producten per stuk bestellen.
U kunt uw (wijn)pakket zelf samenstellen.
Bij uw bestelling ontvangt u altijd een klein attentie
van ons..
Ontdek hoe Griekenland blijft verrassen!
Ilias Kotsiris, Alexander Vrionakis
De Grieksewinkel is een onderdeel van Athina Import Export.

Wij sluiten deze nieuwsbrief af.
Het is al met al een nogal persoonlijk getinte brief geworden.
Wij hebben ook veel beleefd en willen dat graag met jullie,
onze gasten, delen.
Het nieuwe seizoen nu in. Begin april ontvangen wij zestien gasten
van Twin Travel met mensen die niet kunnen zien, maar wel heel
veel willen beleven. En daarna?
Wij hopen op een goed seizoen, maar daar zullen wij nog heel
veel voor moeten doen. Maar met zoveel leuke reacties van jullie
op al onze activiteiten zal dat zeker lukken.
Dank voor de foto’s van Jaap van de Gevel. Ze zijn weer mooi Jaap!
Wij wensen jullie allemaal een mooi voorjaar en melden ons dan
Weer in de nieuwsbrief van april.

Griekse vlag tegen een Hollandse lucht

Hartelijke groet van Sacha (hij komt begin april hier) Maria, Siemon en Dick.
(hieronder nogmaals de informatie over de cursus loopbaanbegeleiding van Josée Stenvers)

“Een zonnige kijk op leven en loopbaan”
Vind het antwoord op de vraag over jouw leven en loopbaan !

Mirtos : maandag 9 t/m vrijdag 13 mei 2011
Wegens het 10 jarig bestaan van
Stenvers Loopbaanadvies Coaching Training
wordt deze week wederom aangeboden door Josée Stenvers,

loopbaanadviseur - coach - trainer - trainingsacteur.
Enkele ervaringen van deelnemers aan ‘Een zonnige kijk op leven en loopbaan.’

“Of je nu komt als groep of individu, Josée heeft het vermogen je tot de kern van
jezelf te brengen op een manier dat je zin krijgt om het aan te gaan pakken.
Daarbij maakt de combinatie van de energie die de omgeving uitstraalt, een verblijf
in ‘Mertiza’ én Josée’s unieke aanpak deze week tot een absolute aanrader !!”
“Helemaal los van mijn bestaande situatie en omgeving heb ik in een ontspannen
sfeer stilgestaan bij mijn leven; ik heb veel inzicht gekregen en weet hoe ik verder
kan!”
“Josée, luisterend oor, beschouwend en bemoedigend én met heel veel humor en
plezier”.
“Ook de lunches en het transfer van en naar Mertiza waren perfect geregeld.
Kortom : ik had dit voor geen goud willen missen !”
Kijk voor nadere informatie op www.stenvers-loopbaancoaching.nl
Specifieke informatie bij ‘Nieuws’ en ‘Kreta’.

