Villa Mertiza

Beste gasten,
Een voorjaarszonnetje op
ons terras. De moerbeiboom nog helemaal
zonder bladeren.
Het is rond 1 uur in de
middag. De lunch is net
verorberd en er wordt nog
even nagetafeld. Niet
lang, want er moet
worden gewerkt. Hard
gewerkt, want op 1 april
staan de eerste gasten op
de stoep. Verfkwast,
schroevendraaier, pen,
pollepel, spons en zeem.
Zij zorgen ervoor dat onze
Villa Mertiza tip top in orde is.

Het klussenteam Vlnr: Herman, Paul, Yannis, Maria, Dick, Dixy, Alex en Siemon

Want wat is er hard gewerkt. Wij wilden graag de deuren opnieuw geschilderd, althans een eerste deel. Wij
vonden vriend Herman bereid uit Nederland te komen om het schilderwerk te doen. Pietje precies kon
vervolgens Yannis en Alex aansturen en zodoende is het eerste deel van het grote schilderwerk afgerond.
Yannis het binnenwerk en Alex het buitenwerk, dus de witte en zalmkleurige muren van Mertiza. Paul en Dixy
hebben gezorgd voor een stevige controle en vervanging van allerlei onderdelen in keukens, koelkasten en
douches. Siemon verzorgde de catering, de inventarisaties van alles wat in de kasten behoort te zitten en
verdere voorkomende werkzaamheden. Maria poetste zich suf om al die werklieden heen en ikzelf had een
intercityverbinding met Ierapetra voor verf, douchekoppen en –slangen, lampen, schoonmaakmiddelen en
voeding voor hongerige werkers. Het resultaat mag er zijn. Villa Mertiza is klaar voor 2011. Hoppa!
Energiebesparing:
Aangezien de elektriciteitsnota’s in Griekenland voortaan een
stuk hoger zullen zijn, hebben wij besloten om alle kamers te
voorzien van spaarlampen. Die zijn uiteraard ook in
Griekenland te krijgen, maar meestal alleen als felwit licht.
Gelukkig konden wij een mooie voorraad lampen met zachter
licht op de kop tikken.
Ook in Aleikos Panorama
Omdat wij de airconditioning
nu inclusief aanbieden, was
het zorg om ook in Aleikos
Panorama de sleutels te voorzien van een magneetstrip, net als in Mertiza. Die
kastjes en strips zijn er nu, zodat gasten die het appartement verlaten en de
sleutel meenemen, niet onnodig elektriciteit gebruiken.

Dr. Airco
Tenslotte heeft er in Mertiza een gigantische controle en revisie
plaatsgevonden van de airconditioning. Jorgos uit Pefkos, die ons al eerder
heeft kunnen helpen, heeft de operatie uitgevoerd. Wij noemen hem dan ook
Dokter Airco. Iatros Airco. En als we hem zo noemen lacht hij verlegen.

Aleikos Panorama in uitstekende handen
Twee jaar hebben wij dit hartstikke mooie complex in de
verhuur. Tot grote tevredenheid. Het is immers een mooie
plek met een geweldig uitzicht. En de appartementen zijn
zeer verzorgd en up to date. Wij wilden Aleikos Panorama
dan ook graag in goede handen hebben. Dit jaar is Gabi
onze schoonmaakdame geworden. Met haar langdurige
ruime ervaring in een ander complex in Mirtos hebben wij
een welkome aanvulling op ons team.
Gabi: Van harte welkom!
Binnenkort gaan wij beginnen met de aanleg van extra
tuinverlichting en een watersysteem voor de planten.
Sacha en Gabi hebben dus nog het nodige te doen.
Tertsa even in de shit
Het restaurant van Lambros, vader Jorgos en moeder Elefteria heeft even niet lekker geroken. Een beerput die
zich onder het restaurant bevond, moest worden vervangen. Dat is de afgelopen weken gebeurd en nu ruikt
alles weer naar lekker eten. Het was een gigantische klus, die uiteraard met een hoog smile-gehalte werd
geklaard.
En verder in Mirtos
Ca’Nova heeft zijn verbouwing goed doorstaan. De pilaren die
weer goede draagkracht nodig hadden, zijn vervangen en
onlangs hebben wij er onze eerste maaltijd genoten. Ze
hebben het supersnel gedaan.
Yannis van Restaurant Katherina, in het straatje met de
gekleurde stoeltjes, heeft de hele keuken eruit gesloopt en
gemoderniseerd. Dat zal een stuk makkelijker werken. Op dit
moment zijn zij allerlei apparatuur er weer in aan het zetten.
Langzaamaan worden op de boulevard de pergola’s, die
stormschade hebben opgelopen weer gerestaureerd of
vernieuwd. Er wordt geschilderd en getimmerd. Mirtos is uit
zijn winterslaap ontwaakt. Kalimera!
Nationale feestdag op 25 maart
Griekenland kent enige nationale feestdagen. Een daarvan is de herdenking
van het begin van de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Turken. De Grieken
wisten dat het Ottomaanse rijk aan het verzwakken was en dus durfde
men de strijd aan te gaan. Dat werd aanvankelijk een groot debacle,
omdat de tegenstand groter was dan men dacht. Zo kregen de Turken hulp
van Egypte. De strijd was lang, hevig en wreed. De publieke opinie in
Europa veranderde langzaam, ook vanwege het nieuws over veel
gruwelijkheden. Engeland Frankrijk en Rusland grepen succesvol in. In
1930 werd op een congres in London Griekenland als zelfstandige natie
erkend. De eerste president kon zijn werk beginnen: Joannis Kapodístrias,
geboren op Corfu. Vandaar dat men op dit eiland de luchthaven naar hem
heeft vernoemd. Afgelopen 25 maart hebben de kinderen de jaarlijkse
parade gelopen. Omdat ze daarvoor moesten oefenen kregen ze maar
liefst twee dagen vrij. Dat is nog eens vrijheid.
Vernieuwd
De grootste en meest uitgebreide internetsite over Griekenland
heeft een nieuwe lay-out gekregen. Het was al een heel goede
site, maar de nieuwe vormgeving is echt een aanwinst.
Kijk maar op www.grieksegids.nl of be.

De zee geeft en de zee neemt
De grote plas heeft vooral gegeven. Leuk en minder leuk. Leuk is een metertje of 15 extra in Tertsa. Goed voor
veel strandplezier. Minder leuk voor de mensen die van de haven in Mirtos afhankelijk zijn. Er is een dam
opgeworpen bij de ingang van het haventje. Een bulldozer zal deze dam moeten verwijderen wil er nog een
bootje door kunnen. Onderstaande foto werd door Lambros gemaakt.

Libië
Uiteraard volgen ook wij de gebeurtenissen in Libië. Hopelijk is het daar allemaal snel voorbij. Enkele mensen
vragen ons of wij op Kreta iets merken van de situatie daar. Ons antwoord is nee, totaal niet. Er zijn geen extra
vliegbewegingen over dit deel van Kreta. De Navo gebruikt meest andere plaatsen rond de Middellandse zee.

NOSTALGIE
Soms kun je overvallen worden door een bui van nostalgie. Niet
zwaar bewolkt, geen onweer of harde striemende regen. Het is
meer een lichte mist. Dan wordt je blik wat verengd en ontbreken
de vergezichten. Die zijn aan je oog ontrokken. Zo iets.
We zitten in de opbouwtijd. Met zijn achten in Villa Mertiza en met Gabi in Aleikos proberen wij samen er iets
moois van te maken. Klaarmaken voor het nieuwe seizoen. Iedereen heeft zijn eigen project en ikzelf maak
lijstje na lijstje. Er moet nog veel gebeuren, maar er kan ook worden afgevinkt. Een heerlijk moment als er
weer iets van de werkzaamheden klaar is en ik het v-tje op mijn lijstje kan zetten.
Dus ogenschijnlijk geen tijd voor wat mistigheid in mijn kop. Maar een mens zit raar in elkaar. Gedachten
dwarrelen, samen met het stof van de schuurmachine in een tijdmachine. Terug in de jaren.
In 1971, ik was 19, werd ik binnengeloodst in de wereld van
het Christelijk Jongeren Verbond. Het CJV. Mijn toenmalige
eerste geliefde was er actief en dus ging ik met hem mee
naar een opbouwweekend. Op de Veluwe. In Hulshorst. Met
de trein naar een piepklein stationnetje, waar de
overwegbomen nog handmatig werden bediend door een
blozende Veluwenaar. We moesten over een viaduct en dan
het bos in. Tot wij bij twee houten gebouwen kwamen.
Rietgedekt en ruikend naar teer.
Daar aangekomen liepen er wel
dertig mensen rond. Zij hadden
hamers bij zich en kwasten en
potten verf. Het leek aanvankelijk

wel een mierenhoop. Maar zoals dat bij mieren gaat, er zat, merkte ik al snel, structuur in. Iedereen had een
opdracht.
Ik werd voorgesteld aan een aardige heer, die dezelfde voornaam bleek te hebben als ik. En duidelijk ook de
zelfde voorkeur, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij leidde mij rond en ook ik kreeg al snel een taak. Tenten
opzetten. Zes achtpersoons tenten voor de jongens en zes voor de meisjes. En ook nog eens zes tenthuisjes
voor de staf van het kamp.
Dick had dus de leiding. Andere Dick. Hij had vellen vol taken die door de opbouwploeg moest worden
volbracht. Het teren van de kamphuizen, het doorspoelen van de riolen, het schoonmaken van de
toiletgebouwen, het opzetten van de tenten en het opblazen van de acht luchtbedden per tent. Vier in het linker
deel en vier in het rechter deel.
Dick had een speciale manier van praaaaten. Met lange aaaa’s en een brouw-r. “Daaaarrr moet het aaaanrrecht
komen en daaaarrr de aaarrdappelschrrapmachine. Waaaarrr is Aaaadrriaaan? Die moet dat aaaakelige
prrrikkeldrraaaad aaaanpakken en afvoerrren”.
Er werd hard gewerkt, maar er werd wel volop tijd genomen om koffie te drinken, te lunchen en warm te eten.
En ’s avonds werd het openhaardvuur aangestoken en ging de Beerenburg van hand tot hand. Leuke mensen,
prima werksfeer en zo voelde ik mij er snel meer dan thuis. Het werd ook mijn thuis. Want drie weken later
werd ik, niet gehinderd door enige kennis van dit vak, kampbeheerder van het CJV kamp Hulshorst. Een stronteigenwijze snotpuber die nog het nodige moest leren van de ongelukkige combinatie van olifantenpoten en
porseleinkasten.
Als ik terugkijk, kan ik constateren dat de bron van mijn
huidige leven lag op een kleine zandvlakte op de Noord
Veluwe. Leren omgaan met problemen, relaties leggen
voor even en voor het leven. Drie mensen waarmee ik
vandaag de dag nog steeds heel goed bevriend ben,
heb ik daar ontmoet en het leuke is, dat zij alle drie ook
regelmatig in Villa Mertiza komen. En dan praten wij nog
wel eens over die tijd van Hulshorst. Gebeurtenissen,
zoals die keer dat andere Dick achter de wilde zwijnen
aanging om ze te verjagen: “Forrrt Varrkens, Forrrt”.
Over mijn verliefdheden die niet of ten dele werden
beantwoord. Over tragische dingen als de dood van één
van de vrijwilligers, die met de “kamp”wagen
verongelukte. Maar ook het gierende lachen om alles
waar jonge mensen om lachen. Lange haren, gipsy
rokken, ACDC op kapotgedraaide platen.
Ik heb na dit jaar mij nog twee jaar kampbeheerder
mogen noemen. Rare naam eigenlijk. In 1976 en 1977.
Toen in 1983 Dick afscheid nam werd er een feest georganiseerd. Terecht. Hij had heel veel gedaan voor zijn
geliefde terreintje. Ik deed met enkele anderen een cabaretvoorstellinkje. En er kwam een dansgroep uit
Friesland. Daar zat een interessante jongen bij. Met hem ben ik nu bijna 28 jaar samen.
Ik kijk de kring rond als wij samen lunchen in de tuin. Onze opbouwploeg van 2011. 3000 kilometer van de plek
waar ik ooit begonnen ben. Het is verdraaide snel gegaan en toch zit er een heel leven tussen en is er
ongelooflijk veel gebeurd.
De mist trekt op in mijn hoofd en ik krijg weer
een helder beeld voor ogen. Ik leef hier en nu
en wil er ook van genieten, ondanks al die kleine
zorgen die een “ondernemer” nu eenmaal heeft.
Maar ik koester diep van binnen de dag dat ik
uitstapte op het stationnetje van Hulshorst. Het
heeft me mede gevormd en in ben er dankbaar
voor.

Siemons Zomerzin.
Een gerecht met zomerse ingrediënten.
Fricasée van lamsvlees in ei-citroensaus (Arni Fricassé) Voor 6 personen
Ingrediënten:
1 kilo lamsvlees ( door de slager ontbeend en in stukken gesneden)
2 uien
1 bosje lente-uitjes
2 kroppen marouli
( Romaanse sla)
1 bosje dille
1 eetlepel bloem
Olijfolie
Zout en peper
1 glas water
1 glas witte wijn
1 eetlepel maïzena
Voor de ei-citroensaus:
2 eieren
2 citroenen
Bereiding:
Snijd het vlees in wat kleinere stukken , was het vlees en dep het droog.
Snijd ook de uien in stukken.
Verhit in een braadpan wat olijfolie, wacht tot het heet is en voeg het lamsvlees al
roerende toe tot het is dichtgeschroeid. Voeg dan de uien toe, wat zout en peper en
roer er de bloem doorheen, zodat het wat bindt. Voeg daarbij wat water en witte wijn
en laat het ongeveer 45 langzaan stoven. Controleer zo nu en dan het vleesvocht en voeg
eventueel wat water toe.
Was de marouli en snijd de marouli in reepjes. Hak de dille en ontvel de lente-uitjes.
Houd een beetje dille achter voor de garnering.
Voeg deze ingrediënten toe aan het vlees en laat het nog een half uurtje stoven.
Maak de citroensaus (Avgolémono) als volgt:
Breek de 2 eieren ( soms worden alleen de dooiers gebruikt) in een kom en voeg het sap
van 2 citroenen toe, wat maïzena en wat vocht (een glas of soeplepel) van het stoofvlees.
Klop dit geheel tot een wat dikkere massa en giet het bij het stoofvlees. Schud de saus
door het vleesgerecht of spatel het er voorzichtig door. Laat nog enkele minuten
sudderen en proef het af. Breng eventueel op smaak met zout en peper. Garneer met de
achtergehouden dille. Dien het op met warm stokbrood, rijst, aardappelpuree of
krieltjes.

l

AANBIEDINGEN VOOR MIRTOS EN TERTSA
Vluchten in de meivakantie vanuit Brussel vliegveld Zeventhem
Thomas Cook heeft de volgende vluchten nog beschikbaar:
1 – 9 mei
€ 244,1 – 12 mei € 228,1 - 14 mei € 264,Wij hebben nog een aantal mogelijkheden in Villa Mertiza, Villa Lambros en
Aleikos Panorama

SPECIALE AANBIEDING DOOR
OMSTANDIGHEDEN VANAF
AMSTERDAM

Deze periode 15 nachten = 16 dagen heb je een studio bij ons voor
Op basis van 2 personen per studio

17 dagen inclusief vlucht en verblijf!!
17 juni – 3 juli vlucht vanaf Brussel (op basis van 2 personen per studio)

Vertrek Amsterdam: 16 juni, terug op 30 juni 489,- vlucht en verblijf.

OKTOBER 2011

nazomeren / voorwinteren

Vertrek vanaf Amsterdam
10 oktober
22 dagen
12 oktober
13 dagen
17 oktober
15 dagen
27 en 30 oktober enkele reis

350 euro
350 euro
350 euro
110 euro per persoon.

Wij bieden 20% korting op onze accommodatie op deze dagen. Andere dagen op aanvraag

Het nieuwe Griekenland Magazine is uit.
Wandelen door Pilion, koken op de Egeïsche zee,
slenteren door Rhodosstad, op ontdekkingstocht
door Athene, wonen in Griekenland. U kunt
Griekenland op tal van manieren beleven. Ton
Lagerweij weet als geen ander te voet de
mooiste plekjes van het vasteland te ontdekken.
Hij doet dat al jaren en bewijst eens te meer dat
je nooit te oud bent om Griekenland met de
benenwagen te leren kennen. Wytske
Roodbergen kiest voor een heel andere manier
van reizen. Aan boord van de Nemesis
verwondert zij zich over de schoonheid van de
eilanden in de Egeïsche zee en wordt intussen
culinair verwend door chefkok Theodore
Kyriakou. De oude binnenstad van Rhodos is
voor Erik Bruns juist het summum van Grieks
genieten; hij waant zich in de hoogtijdagen van
kruisridders en veroveraars. Maar Ton, Wytske
en Erik keren na verloop van tijd terug naar
Nederland. Zo niet een steeds grotere groep
vijftigplussers die hun droom werkelijkheid
maken: een huis in Griekenland bouwen. Lees
over hun ervaringen in Paleros,
Peloponnesos,Kreta Patmos.
(Peter van Riel Hoofdredacteur)
DIT WEEKEND BEREIKEN WIJ OP YOU TUBE

Tot zover onze nieuwsbrief van april 2011.
Wij wensen jullie allemaal een heel mooi voorjaar
Hartelijke groet van Maria, Siemon, Sacha, weer terug in Mirtos, Gabi en Dick

