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Waarom Lenny Kuhr niet
welkom is op Mertiza gastendag
j

SIEMON GAAT VOOR
DROOMKEUKEN

GASTENDAG 2 MAART

MIRTOS DROOMHUWELIJK
START IN ASSEN

Beste lezers van onze Nieuwsbrief
Nog een paar dagen en dan is het zover: 2
maart, de Mertiza Gastendag 2014. Waar
is het feestje? Hier is het feestje. In het
verrassend leuke Almere. Met nu al meer
dan honderd aanmeldingen, waaronder
ook nog eens twintig optredenden. Voor
velen van jullie is deze dag wellicht een
vooruitgeschoven verblijf in Griekse
sferen. Voor Siemon en mij zowel een
begroeting
als
een
afscheid
van
Nederlandse gasten. Op 8 maart is ons
vertrek naar Mirtos gepland, om er de 14e
’s morgens aan te komen. Opbouwend
opstarten. Over de gastendag zo nog wat
laatste informatie.

PRINOS REIZEN
Wij gaan vanaf 2014 nauwer samenwerken met een kleine touroperator:
Prinos Reizen. Gevestigd in Noordwijkerhout. De dames Alexandra en
Carola bieden alleen kleinschalige bestemmingen aan. Alexandra woont
overigens acht maanden op Evia, waar zij de gastvrouw voor haar gasten
is. Carola bestiert het hele jaar door het kantoor in Nederland. Wij
hebben elkaar ontmoet op de vakantiebeurs, daar een afspraak gemaakt
wat leidde tot twee ontmoetingen. En het klikt tussen ons bijzonder
goed. Wij hebben dezelfde filosofie als het gaat om kleinschaligheid,
gastgerichte zorg en kwaliteit. Wij smeden leuke plannetjes waarvan ik
hoop dat er in 2014 al enkele zullen uitkomen.
Alexandra en Carola zijn ook op onze gastendag met hun programma. De
moeite waard als je nog geen vakantie hebt geboekt naar Mirtos, omdat
je misschien ook wel eens wat anders wilt.

Wat gaan we doen als wij in Mirtos
zijn (1)
Nadat we natuurlijk heel even gaan liggen
op onze boxspringmatrassen is het rapido
opstaan en de handen flink uit de mouwen
steken. De tuin krijgt een enorme
snoeibeurt. Er zal veel klimop verdwijnen,
omdat deze zo langzamerhand het pand
wil oppeuzelen. We gaan iets doen aan de
verbetering van de privacy op de balkons
en we gaan in de badkamers iets doen.
Wat? Tja, dat verneem je als eerste als je
op de gastendag bent. Ook in Aleikos
Panorama gaan we het nodige aanpassen,
ter verbetering van het comfort, vooral
buiten. Het worden weer drukke weken
voordat de eerste gasten aan ons
voordeurtje kloppen.

Onze

Angela Sturmayr

is
vrijdag 14 februari 2014

VALENTEINSDAG

in Assen
in het huwelijk getreden

met
Jurrie Eilers
Het was een zonnige vrijdagochtend in Assen, toen rond kwart voor elf de twee innig verliefde mensen
te voet arriveerden bij het Drents museum, voorheen het Provinciehuis van Drenthe. Als snel stonden
genodigden klaar om het paar te verwelkomen. Een internationaal gezelschap met gasten uit ondermeer
Oostenrijk, Duitsland, Griekenland en Nederland. Even na elven zat een kleine toonzaal van het museum
bomvol, zodat er voor het te trouwen paar maar weinig ruimte overbleef. Na een persoonlijke toespraak
van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand werd het tijd om de trouwakte voor te lezen,
gevolgd door het JA woord van het bruidspaar. Na de alle noodzakelijke handtekeningen mochten Angela
en Jurrie zich vrouw en man noemen.

Na de plechtigheid en een groepsfoto
met de gasten ging het gezelschap naar
Restaurant Delphi, waar eten en drinken
stond te wachten en Kompania Siga,
waar Jurrie deel van uit maakt,
aangevuld met enkele leden van Ano
Kato er Grieklustig op los speelden.
Angela en Jurrie hopen deels in Mirtos
en deels in Assen te blijven wonen.
Een feestje dat overigens nog niet
geheel voorbij is. Want ook in Mirtos
hopen zij met familie en vrienden het
nog eens dikketjes over te doen.

XRONIA POLA

VISITE, VISITE
Lenny Kuhr had er in 1980 een
enorme hit mee. ‘Visite visite, een
huis vol visite. Piet Hein had zijn
maat Mickey Mouse meegebracht.
En ook de twee wezen met zeven
Chinezen, dat was in mijn dromen,
mijn
dromen
vannacht’.
En
verderop: ‘Dick Trom gooide
taartjes, vooral naar Aart Staartjes’.
De tekst is van de onlangs
overleden tekstschrijver Herman
Pieter de Boer. Van hem was
bekend dat hij (ooit!) niet in een
glaasje spuugde. Hij onthield zich zo
erg van het bespeekselen van
kristal dat hij op een dag besloot
zich geheel te onthouden. De tekst
doet vermoeden dat mijnheer de
Boer toen nog aardig kon kinkelen.
Het woord is uit de gratie. We gaan niet
meer op visite. Dat is zo tuttig, Zo Moorkop
of een punt. Zo glaasje op een onderzetter
om het Perzisch tapijt voor vlekken te
behoeden. Zo slaapverwekkend dia’s
kijken. Zo ’ Kan ik je even assisteren met
de afwas Annie?’. De enige visite die nog
kan is de kraamvisite. Gezellig een
bakerpraatje maken met een ingeknipte
moeder, woordjes lispelen in de richting
van de nieuwgeborene en een pakje
overhandigen met een roze of blauw
Prenatal trappelpakje. Kindje blij! (?)

In Friesland gaan ze niet op
kraamvisite, maar zij gaan een
poppenslokje halen. De hobby van
mensen als ooit Herman Pieter, ook
al was er in geen velden of wegen
een boreling te vinden.
Een tante van mij die zich graag
afficheerde met geaffecteerdheid,
vermengd
met
een
vleugje
hoogmoedigheid en enkele flinke
druppels hoogdravendheid had het
altijd over visiteren. ‘Ik ga Jo even
visiteren’. Dat moet toch een reuze
lichamelijke activiteit geweest zijn,
hoewel ik nooit het vermoeden had
dat mijn tante ‘van de dames was’.
Het betekent fouilleren, lichamelijk onderzoeken. Sterker nog, de visiteur komt op plaatsen die voor
anderen niet toegankelijk zijn, zonder toestemming van de gevisiteerde. En met toestemming heet dat
gewoon sex. Bij dit onderwerp kon mijn tante toch ‘een huis vol visite’ vies kijken!

Tegenwoordig gaan we buurten. Of naar een feestje. En
ongepland wippen we even langs. Okay, men gaat nog wel op
bezoek. Bij de nieuwe buren bijvoorbeeld, omdat men natuurlijk
stiknieuwsgierig is naar hun inrichting en smaak. Wat meestal
tegenvalt. Net als de buren zelf. Die komen dan op hun beurt
voor een tegenbezoek omdat ook zij willen weten hoe het er bij
hún uitziet. ‘Gezellig, doen we nog een keer’ liegen de tweeonder-één-kappers en al snel staan er hardhouten vlechthekken
het wederzijds grondgebied te beschermen.

Het feestje spreekt mij het meeste aan.
We gaan naar een feestje, want Henk
wordt zoveeltig. Op visite zaten dames
bij dames en heren bij heren. Op een
feestje lopen de sexen dwars door
elkaar heen. Glas in de hand, hapjes
gappen van een volgeladen tafel en een
gekrioel van zinnen en woorden. ‘Ben jij
nog steeds met’, ‘al 25 jaar?’ ‘ZZP-er’
‘Vaste baan? Toemaar’ ‘Oh je derde?’
‘Ja vrouw, dat bedoel ik’ ‘Zo verdiend’ ‘Nee leasewagen op zijn 23ste’ ‘Kreta? Is dat “Leuk” ?’ ‘Nee zeilen
met vrrrinden das pas vet’ ‘Tien kilo hoe heb je dat voor elkaar gekregen’ ‘Nee gekocht, gewoon C&Atje’

Toch vind ik lang niet alle feestjes leuk. Vaak veel onbekenden en ik ben, eerlijk waar, wat verlegen van
aard. Tien keer op een avond vertellen hoe we de moed hadden om iets nieuws te beginnen in Kreta.
‘Op Kreta’, denk ik dan altijd. OP Kreta, het is een eiland, oen! En ik ben altijd en eeuwig de wachtBOB,
terwijl Siemon vrolijk nippend zich door de avond swingt. Omeletchef met chauffeur.
Al deze overpeinzingen gaan vooraf aan onze gastendag op 2 maart. En daar heb ik nou het allermeeste
zin in. Niemand opgedirkt op visite, allemaal mensen die weten dat Kreta een eiland is. Gasten die lekker
door elkaar en met elkaar een borrel en een hapje pakken en blij zijn anderen te zien en te spreken.
Gepland langswippen en ook nog eens genieten van een ‘cultureeltje light’ En waar je met een gerust
hart heel even met een andere gast naar bed mag, al is het slechts één minuut en wordt er niet
gevisiteerd.
Vistie, Visite, is Mirtos genieten
Piet Hein heeft een schaal
vol met saus meegebracht
Ook Trees mocht er wezen,
Zij ging niet chinezen
Dat is toch een droom,
ja een droom zoete lach
Dat is geen visite, maar De Gastendag

TOT ZONDAGMIDDAG!

Alexander Vrionakis is een aardige, hartelijke man. Wij hebben
hem leren kennen op de gastendag in 2011. Hij kwam spontaan
langs, nam en passant ook nog een groot aantal flessen
goddelijke wijn mee en stalde een deel van zijn assortiment uit.
Want Alexander verkoopt Griekse producten.
Hij constateerde, tot zijn grote spijt, dat er in Nederland maar
heel weinig Griekse kwaliteitsproducten te koop waren. En zo
ontstond ‘De Griekse Winkel’ . een webwinkel met allerlei
soorten wijn, bier, gedistilleerd en allerlei andere heerlijkheden
van Griekse bodem.
Zijn winkel wordt door steeds meer mensen gevonden en
zodoende kan Alexander meer inkopen tegen betere condities.
Daarmee is al het goede wat het land biedt voor steeds meer
mensen binnen handbereik.
De Griekse Winkel kan ook cadeaupakketten maken voor
particulieren en bedrijven.
Alexander is op 2 maart wederom te gast op onze speciale dag.

Wat gaan wij doen als wij in Mirtos zijn (2)
De keuken waarin wij onze ontbijten maken, waar
onze gasten een boek uitzoeken en waar ik mijn
kantoortje heb gaat op de schop.
Wij hopen een nieuwe afwasmachine aan te
schaffen dat voor goud gaat als we het over
snelwassen hebben. Verder komt er een grotere
oven waarin wij meerdere broodjes kunnen
afbakken. We gaan alles wat handiger plaatsen.
Het einddoel is natuurlijk een nog mooier ontbijt
serveren.
Siemon draait hier proef in zijn droomkeuken
Maar waar is mijn kantoortje nou?

DAT BEDOEL IK!
_____________________________________________________________________________________

Garnalen met knoflook,
piri-piri, citroen en feta
een pittig bijgerecht of meze;k
Dit gerecht is geïnspireerd op een recept uit: “De smaak van mijn herinnering” van Tessa Kiros
(pagina 102).
Zij gebruikt hiervoor grote, ongepelde (steur)garnalen, maar aangezien wij niet erg van dat “gep(i)el
houden, heb ik het gemaakt van een kleinere soort gepelde garnalen; te koop bij een toko of bazaar.
Voor 2 personen heb ik gebruikt:
450 a 500 gram gepelde garnalen
45 gram gesneden bladpeterselie
2 theelepels chilipoeder
wat rode pepervlokken of gesneden piri-piri,
naar smaak 1 blok feta ( ongeveer 200 a 300 gram)
5 tenen gesneden knoflook
80 gram boter
sap van 1 citroen ( in het originele recept 2 citroenen)
zout
Bereiding:
Spoel de garnalen af onder stromend water en laat ze in een
vergiet of zeef uitlekken; doe er wat zout overheen.
Verwarm de boter in een braadpan en doe daar de garnalen
in; bak ze even en roer goed door.
Doe de gesneden knoflook en peterselie erbij en voeg de
chilipoeder en de rode pepervlokken toe.
Doe het deksel op de pan en laat het zachtjes 10 minuten sudderen. Verkruimel de feta en doe dit over
de garnalen. Pers de citroen uit en voeg dan het citroensap en giet dit bij de saus. Eventueel nog wat
peterselie erbij en nog 10 minuten doorstoven.
Lekker met brood of rijst

zondag 2 maart

MERTIZA GASTENDAG
met optredens van
KOMPANIA SIGA /SYNORA
FLUENT / WHY FOUR
NICK TEUNISSEN

Jorgos Dalaras

2 mei in Carré

Liefhebbers van de prachtige rembetiko, folk en popsongs van Jorgos Dalaras opgelet: op 2 mei
staat de Griekse levende legende op het podium van Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Met
zijn ‘Unplugged Rembetiko Tour’ reist hij door Europa en gezien zijn grote populariteit zal ook zijn
Nederlandse optreden weer vele fans op de been brengen.

KOMPANIA SIGA
26 februari Restaurant Delphi Assen
21 maart Restaurant Athina in Emmen

KLANT OF GAST?
Wat heb ik al vaak een
discussie moeten voeren over
het verschil tussen klanten en
gasten.
Want waarom hebben wij op 2
maart
aanstaande
geen
klantendag? Ja, ja, met een
klantenkorting op vertoon van een
klantenpas.
Of een cliëntendag. ‘Weet u waar
de cliëntendag van Mertiza kan vinden? ‘Voorbij de poli dermatologie gaat u links af de gang door, daar
ziet u de lift en dan gaat u naar de 2e etage’. Daarom dus geen cliëntendag. Een cliënt is een patiënt,
maar dan in cadeauverpakking. Een verzachtende titel, zal ik maar zeggen. Cliënt valt af, blijft nog de
klant over.
Ooit had ik een hierover een discussie met Rebecca, een goede vriendin, die meer dan haar halve leven
kroegen had bestierd. Wij waren het over veel dingen eens, maar niet over mijn stelling dat mensen die
in een hotel of appartement verblijven geen klanten waren, maar gasten. Wat er dan mis was met het
woord klant. ‘Ik heb mijn hele leven klanten gehad en die werden door mij net zo netjes behandeld als
jij dat in Mertiza doet’. Da’s waar. Maar in een kroeg heet iemand aan de toog nu eenmaal geen gast.
Ja, soms. Als het een rare gast is. Iemand die een bierviltje op zijn hoofd zet en dan vliegbewegingen
gaat maken. Dat is een rare gast, maar soms net zo goed een vreemde snoeshaan of, als hij er ook nog
tsjilpgeluiden bijmaakt, een mafketel. Of zo je wilt,
een rare vogel.
Zulke typen komen volgend
weekend massaal bij elkaar om een paar dagen flink
maf te ketelen. Maar dat zijn niet echt gasten. Dat
zijn mensen die vallen in de categorie ‘gangers’. Een
groep mensen dat elkaar treft gedurende een zelfde
soort activiteit. Zo heb je vakantiegangers, die wij
ook in huis hebben overigens. Je hebt beursgangers,
festivalgangers en volgend weekend carnavalsgangers. (Gek hoor: mijn taalcorrectieprogramma
geeft carnavalshangers aan, maar dat is het soort ‘gangers’ dat te lang zijn gang{-ers} blijft gaan). ‘Er
staat een paard in de gang’ betekent eigenlijk een tot paard verklede
carnavalsganger, die te lang domhinnikend blijft hangen en in de gang maar
geen afscheid kan nemen. Daarom noemen wij onze gasten ook geen
gangers. Want gangers die maar blijven hangen of zelfs plakken, wat in
vaktermen coleren wordt genoemd of velponeren, staan vroeg of laat toch
in de weg. In de gang bijvoorbeeld, maar kan ook in de receptie zijn of in
een kamer die voor een nieuwe gast bestemd is.
Goed, geen klant, geen cliënt, geen ganger. Ook geen bezoeker, want die
blijft maar even, hooguit een dagje, zoals in de Keukenhof, het
Rijksmuseum of op de meubelenboulevard op een natdoorregende tweede
Paasdag. ‘Wil de bezoeker nu afscheid nemen?’ Ja dat wil de bezoeker want
hij had maar een beperkte tijd ingepland voor het bezoek.
Een sluiper. Dat ook niet? O nee, ook geen sluiper. Die gaat naar een
bordeel en Mertiza is nu eenmaal geen complex voor huurtje voor 1 uurtje.
Dat is nu in het kort de reden dat op 2 maart De Mertiza bijeenkomst in
Almere gewoon Gastendag heet. Omdat wij gasten hebben. Punt uit.
Heb jij je nog niet aangemeld? Wordt dan naast gast ook voor even een
aanmelder. Het kan nog op info@mertiza.com. TOT ZONDAG!!

HARTELIJKE GROET VAN HET GEHELE MERTIZATEAM

