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Wat doet
Maria hier?
Toerisme naar
Griekenland
in de lift

Het geluk van een
zakje sinaasappels
bij aankomst

lesje economie
van een
gastheer

Hoera: ’t is voorjaar

Villa Mertiza is in alle seizoenen de voordeligste pakketreis aanbieder
in

Beste lezers van onze Nieuwsbrief,
Na drie maanden sinds zaterdag jl. weer terug in Mirtos op Zuid Kreta. Een lange rit ieder jaar. Zes dagen
onderweg waaronder een aardig deel met de o zo Griekse Ferrymaatschappijen Anek en Minoan. Kom je in
Venetië het slagschip op, dan gelden de
Griekse wetten, gewoonten en tijden. Een
yassou hier, een kalimera daar, druk door
elkaar pratende politici en een lach-of-ikschiet-serie op beide tv schermen, ook
door elkaar en uiteraard het klokje een uur
later. Je staat nog van het uitzicht op
Venetië te genieten en het is in één
seconde een uur later. Ja zo snel je wel
heel rap de Eeuwigheid binnen. Maar
vreest niet: als we in november terugreizen
krijgen wij van Anek of Minoan op de
Italiaanse kade het geleende uurtje
gewoon weer terug.
(Foto: Minoan, rood-witte boot in Piraeus)
Met de smaak van Duitse en Oostenrijkse schnitzels, men schijnt dat deurmatten te noemen en die van de
aromatische Italiaanse pizza en de dramatische Griekse bootpasta, nog ergens langs het verhemelte
glijdend, zaterdagmorgen op de kade van Heraklion aangekomen. En dan rijd je plotseling door dat
adembenemend mooie landschap ten zuiden van Kreta’s hoofdstad. Wijnvelden die langzamerhand
overgaan in olijvenvelden in het zoete morgenlicht van de Griekse zon. (foto: Alagni in voorjaar)

Door het stil genieten is Mirtos snel in zicht. Het slaperige, maar toch waakzame vakantiedorpje aan de
Lybische zee omarmt ons als het ware.
Want ja, zo begint het: de overburen komen op de auto af en kussen ons welkom. Onze Maria knuffelt ons
het dorpsleven binnen. Passerende dorpsgenoten schudden de hand of plakken een rondroyale kus op
onze wangen, vertrekken en komen binnen tien minuten terug met een tasje mierzoete sinaasappelen
waaraan geen Spaanse oranjebol in de verste verte kan
tippen. Zo gaat het de hele dag door. Lopend door het
dorp, huisje in, huisje uit en allemaal het grootst
mogelijke welkom. En heus, wij zijn bepaald geen Popi
Jopies. Zo wordt iedereen hier nu eenmaal begroet. Zelfs
als je een lang weekend elders bent geweest
scheerschieten de welkommetjes je om de oren. Zo zijn
de mensen hier in Griekenland, hier op Kreta, hier in
Mirtos. En dat geeft ons, maar ook onze terugkerende
gasten altijd een warm gevoel, opgeroepen door
hartelijkheid en gastvrijheid. En vrolijk over de Paus
gesproken: Het voelt aan als een enorm grote hoeveelheid
weestbegroetjes. (foto: Griekse Gids)

Groot positivisme over Toerisme in Griekenland
Eén van de eerste vragen die wij krijgen is hoe wij denken dat 2013 er
qua toerisme uit zal zien.
Men hoort hier via de Griekse media dat het aantal boekingen zeer
hoopgevend is. Een stijging van maar liefst 30%. Het leuke is dat wij
zelf ook rond de 30% meer boekingen hebben, tot nu toe dan, in
vergelijking met vorig jaar. De eerste collega’s die ik spreek geven
eveneens hoopgevende berichten.
Afgelopen jaar hadden veel aanbieders van vakanties in het land een
duidelijk minder goed jaar. Wij zaten gelijk aan 2011, maar dat was
redelijk uitzonderlijk. Wij hopen dat het aantal toeristen uit Nederland
ook zal aantrekken. Zo’n half miljoen mensen uit ons land brengen hun
vakantie hier door. Toerisme is nu eenmaal de belangrijkste bron van
inkomen en dus belangrijk voor de economie.
Dus op de vraag van onze dorpsgenoten hoe wij tegen het nieuwe
seizoen aankijken, kunnen wij positief reageren.

April is nog aardig rustig. Dat is een trend van jaren. Vanaf eind april/begin mei zitten wij praktisch vol tot
eind juni. Het is overigens wel de moeite waard om ons te contacten als je her en der nog een plekje
zoekt. Zo’n bezetting is echt een unicum. Ook de eerste week van juli begint nu te lopen. De boekingen
voor september trekken ook heel mooi aan en voor de rest zijn wij niet zo bang. Hoogseizoen en oktober
worden over het algemeen later geboekt. Dat geldt voor Nederlandse gasten, maar ook voor mensen uit
andere landen.
Een goed begin
Voor je kunt starten moet je weer een hoop doen. Dat gold voor de afgelopen jaren, toen wij alle deuren
van de kamers en de kasten in de kamers hebben geschilderd, evenals de buitenkant. Dit jaar krijgen al
onze kamers “er een kleur van”. De proefkamer die wij gemaakt hebben in november dient als leidraad,
maar er zullen ook enige afwijkende kleuren worden aangebracht. Een paar dagen na onze aankomst op
Kreta kwam Herman, de Handige Handyman aan op Heraklion en hij is alweer voor het derde jaar de
voorman van een klein ploegje werkers. Heerlijk om met Herman te werken. Ik kan veel aan hem
overlaten en tijd maken voor andere werkzaamheden. Zo is het vaak op- en afrijden naar Ierapetra voor
inkopen en papierwerk. Dat laatste is belangrijk omdat wij dit jaar een andere boekhouder krijgen. Ik hoop
daarmee wat van zorgenlastjes te worden bevrijd. Wat dit jaar overigens lastig is, is dat het
belastingkantoor in Ierapetra is gesloten. Jammer, want het was een excursie waard… Sluiten betekent
overigens niet dat ook de belastingheffing is opgeheven. Voor dit soort zaken moeten wij nu naar Agios
Nikolaos. Uur heen, paar uur daar en wederom een uur in de auto voor de terugweg. Daarover meer.

EIND VAN DE ZOMER NAAR ZOMERS MIRTOS
Vertrek tussen 29/8 en 5/9
€ 519,- 1 week, inclusief vlucht, transfer en verblijf
€ 669,- 2 weken, inclusief vlucht, transfer en verblijf.
(prijzen per persoon op basis van 2 personen per studio)
Restaurant wordt muziekbar
Wat ooit Restaurant Manos was en daarna Limeri daar klinkt binnenkort de
muziekkeuze van de nieuwe eigenaar Michalis, een Griekse man die van hier
komt, maar ook deels in Nederland woont.
In de volgende nieuwsbrief de foto.

De volgende stap…
Wij zijn nu aangekomen bij de start van ons negende seizoen alweer. Acht jaar geleden, 2005 begon ik,
nog zonder Siemon, aan het spannendste wat ik ooit gedaan had: Het runnen van een appartementen
complex op Zuid Kreta. De eerste grote klus was de eveneens eerste renovatie sinds 1991, het jaar waarin
Villa Mertiza voor het eerst haar deuren opende. Nieuwe kunststof deuren en ramen, 28 zonnecollectoren,
televisies, maar ook een totaal nieuwe decoratie van de voorheen grijs, wit en roze inrichting.
Enkele jaren later volgden de badkamers en kregen wij
de verbetering van de keukens met ondermeer
magnetrons en een hoop nieuw linnengoed.
Twee jaar geleden maakten wij een start met het
schilderen van de binnendeuren en de kasten. Vorig
jaar konden wij dat afronden met nog een grote wens:
Een heldere frisse kleur in de keukentjes.
Vanaf 19 maart zoemen de klusbijen door het hele
gebouw. Herman en Michael met kwast en roller, Dixy
met boor, hamer en schroevendraaier. Proefkamer 103
is allang de enige niet met frisse kleuren.
Overal lichten de kamers op, ook dankzij heel veel
nieuwe lampen. En die keukens? Wij doen ons best ze
allemaal af te krijgen. Hieronder: Dixy lampenkapt
En hierboven: Herman snotterkwast

Herman loopt op dit moment snifsnotter verkouden
ijzig door te schilderen. Van stoppen wil hij niet weten.
Mooi hè? En dat zeggen ook de mensen die nu de
kamers bekijken, zoals de appartementen 114, 104 en
204, waarin wij de inrichting hebben gewijzigd,
waardoor er meer ruimte en meer gezelligheid
ontstaat.

Inmiddels is het tropisch regenwoud ernstig gekortwiekt,
zodat er licht en ruimte ontstaat. En wat ideetjes om de tuin
nog aantrekkelijker
te maken.
Gabi potplant

Maria kloekeloert

Al met al een feestje om zoveel resultaat nu al te kunnen zien en
het is nog niet eens af. Op 5 april krijgen wij onze eerste gasten.
Ze zullen door getimmer niet worden gestoord. Het bijenwerkvolk
schuifelt dan zachtkens door het pand met een kloddertje hier en
een kloddertje daar… En Maria dan? Die heeft zich in de krochten
van het gebouw teruggetrokken. Zij gaat de grote strijd aan tegen
krochtgedrochten.

Villa Mertiza op Facebook
Hoewel wereldwijd het aantal Facebookgebruikers afneemt, stijgt het aantal mensen dat ons via dit
medium volgt. De laatste tijd zien wij dat per bericht of foto niet zelden tussen de 700 en 900 het bericht
hebben bekeken. Volgens kenners is dat veel en dat voelt ook als zodanig. Je kunt op onze website het F
tekentje aanklikken en dan kun je de laatste ontwikkelingen volgen. Maar pas op voor een overdosis
Mertiza. Teveel zonopwinding is nu eenmaal niet goed voor een mens. Of toch wel?

Omslagfoto van onze facebookwebsite

foto: Paul Munnik

Welkom eerste gasten
Op een nog kaal terras
De voorjaarszonnestralen
Begroet je met een glas
Het grotere gezelschap aanbod in de zomer.
Kom je met een gezelschap van meerdere mensen en heb je drie
of meer studio’s of appartementen nodig? Dan geven wij op alle
benodigde ruimtes 10% korting. Dus ook als je bijvoorbeeld
besluit met vrienden die je in Mertiza hebt ontmoet in dezelfde
periode te komen. Kijk voor redelijk betaalbare vluchten op deze
nieuwsbrief naar de Corendonvluchten die wij aanbieden.
Foto: Ietsje minder mag ook wel hoor. Pufff….

Ierapetra ontmanteld
Veel nutsbedrijven verdwijnen uit de stad. Zoals uitkeringsinstanties, instellingen voor hoger onderwijs en
het belastingkantoor. Men vreest ook het vertrek van het ziekenhuis. Bijna alles verhuist naar Agios
Nikolaos. Het wordt ook voor ons ongemakkelijker, maar veel mensen raken hun baan kwijt, wat een stuk
erger is. Iemand zei ons: Ze maken van onze stad een dorp.

Econoom van de Heer-tje
Op de Reformatorische HAVO kreeg ik voor het eerst het vak economie. Het was
het eerste jaar van dit nieuwe schooltype. De Mammoetwet, die ondermeer het
ontstaan van Mavo en Havo tot gevolg had, werd in 1968 van kracht. De minister
van onderwijs die de invoering had geïnitieerd was KVP-er Jo Cals, een paar jaar
daarvoor als minister-president lelijk getackeld door KVP partijgenoot Tekkel
Norbert Schmeltzer. Weet u het nog? Of vraag het je ouders. Goed, je
grootouders dan.
Die nieuwe Havo moest zich nog wat settelen. Dus waren sommige vakken te
halen met twee halve vingers in twee enorme neusgaten. De stank van het gemak
was niet te ruiken. Eén van die vakken was dus economie, voor mij passend in
een totaal pretpakket met aardrijkskunde light en geschiedenis extra light.
Dankzij Ome Jo en wat lichte drang van mijn ouders behaalde ik het felbegeerde
papiertje, waarmee de wereld voor mij open ging.
Dus ook de wereld van de economie? Mwah… Ik had een docent van 19 jaar,
ook net ingevoerd, maar bepaald geen mammoet in het vak pedagogiek. Ik
sleutelde een paar werkstukjes in elkaar en zo had ik een acht op mijn eindlijst.
Vijftien jaar later, ik werd bedrijfsleider van een heus kampeerterrein, hoorde ik
voor het eerst van het gegeven cashflow. Ik vroeg een collega wat dat was. Hij
keek me aan met een vragende, wat sneue blik: Spinazie Academie?
Ho ho, daar is niets mis mee. Strijken is een mooi
vak en gladstrijken heeft soms best wel te maken
met economie..
Nu ben ik eigen ondernemer. Wat zal mijn toenmalige kuikendocent alsnog
trots op mij zijn. Want als ondernemer heb je te maken met de wetten der
economie. Vraag en aanbod. Wanneer doe je een aanbieding en wanneer nu
juist niet? Hoe bekijk je het rendement van een investering? En wat is de
invloed van de macro economie op de micro economie.
Voor iemand die qua pretaardrijkskunde wel weet waar Hoogezand ligt (naast
Sappemeer, gezamenlijk ook wel Sappezand genoemd) en qua lolgeschiedenis
de slag bij Nieuwpoort duidt richting 1600, maar het mag ook ietsje meer zijn,
is bovenstaande natuurlijk niet heel moeilijk. Een beetje logisch denken kan
zelfs een dromer als ik. En toch…
In november 2012 namen wij het besluit om onze kamers weer aan te pakken. Schilderwerk, inclusief
schildermannen, nieuwe lampen en led televisies. Nog totaal onzeker hoe de politieke en economische
situatie zou zijn in het nieuwe seizoen. De eerste acht kamers werden in de herfst zomers opgekleurd en in
onze publicaties werd showkamer 103 getoond met een led tv
aan de wand. Toen nog verkeerd gespeld, maar goed. Op onze
website beloofden wij nog het één en ander. Allerlei beloftes die
schuld maken. Ja, ook letterlijk.
Natuurlijk, je denkt wel even aan macro en micro. Griekenland in
diepe crisis en ook Nederland bepaald niet van je hieperdepiep
hoera. Globaal barst het eveneens al niet van optimisme. En in
november ben ik mijn boekhouder bepaald niet gelukjankend om
de hals gevlogen. Dan zijn er wel een paar discussies tussen
Siemon en mij geweest. Kan dit allemaal wel? Is dit een goed
besluit?
Wat ik niet geleerd heb in mijn lessen economie, of ik moet geslapen hebben en dat is niet ondenkbaar bij
het saaiste joch van 19 jaar dat ik ooit heb gekend, is dat je mensen prettig moet prikkelen. Als er niets
veranderd is dat soms wel aangenaam, maar prikkelen? Ho maar. Als er niets verandert, verbetert, dan
hoef je geen bouwkundige te zijn om te weten dat het allemaal sluipslopend achteruit kachelt. Nou en dat
prikkelt al helemaal niet. Of het moet de ergernis zijn.

Van mijn vroegere baas Gerben Baaij, oud directeur van Recreatiecentra Nederland, waaronder ik de
cashflow ontdekking mocht doen, heb ik geleerd dat je ieder seizoen iets moet hebben veranderd en
verbeterd op je gastenterrein. Dat vinden mensen leuk. Dat bindt hen aan je.
Ik wil niet stilstaan. Als dat gebeurt breek ik de boel op en “Ik vertrek”. Is dat
een gevoelsargument in plaats van een economisch argument. JAAA! Kijk en
nou ben ik waar ik wezen moet. Economie heeft allerlei wetten, multi
geïnterpreteerd, slaafs nagevolgd of creatief ontdoken. Maar de
allerbelangrijkste is volgens mij het feit dat economie vooral draait om….
emotie. Anders kan ik allerlei gekte op beursvloeren niet verklaren. Macro. En
Micro?
Een mevrouw mailde mij met de vraag of alle
kamers er zo mooi uitzagen als onze proefkamer
103. Jawel, ze zijn soms verschillend, maar
hebben alle min of meer dezelfde sfeer. En deze
mevrouw is dit seizoen voor het eerst bij ons te
gast.
Mijn economisch adagium is: Maak en houdt een verblijf zo aantrekkelijk
mogelijk. Ik bedoel: zo aantrekkelijk als mogelijk is. Dat mag wel wat
kosten. Neem verder de omgeving in ruimste zin als groot cadeau mee en
zorg dat het genoegen er van alle kanten afspettert. Verder: Verleer niet te
hopen, durf te vertouwen en doe bij tijd en wijle een gebedje richting
helblauwe hemel dat het goed mag aflopen. Dat moet de econominileraar
van mijn Reformatorische Havo van destijds uitermate goed doen.

Onze hoogzomer vlucht tarieven
via Corendon Dutch Airlines
Op de volgende vertrekdagen:
27/6 – 04/7
05/7 – 18/7
19/7 – 04/8
05/8 – 11/8
12/8 – 18/8
19/8 – 28/8
29/8 – 05/9

€ 350,€ 380,€ 395,€ 380,€ 350,€ 310,€ 270 ,-

De website van een leuk snorkelpaar
Jan van der Sleen, onze Jan Snorkel komt 5 april terug in Mirtos. Veel snorkelfans zullen dat toejuichen.
Wil je Jan en zijn lieve vrouw Willeke blijven volgen? Ga dan naar Mirtos-ons-dorp.
http://mirtos-ons-dorp.webnode.nl een leuke gezellige Jansiaanse en Willekenese website.

Eventjes een filmpje van een doorrijdkijkje in Mirtos
http://www.youtube.com/embed/krrZ8UG54lM

Binnenkort verschijnt de CD Sinωra van Theo van Halen en Mattie Tans. Theo is vaste gast van Villa
Mertiza en goede vriend, ook op muzikaal gebied. Het tweetal heeft een werkelijk geweldig mooi product
afgeleverd. Bij het maken van deze nieuwsbrief was de CD hoes nog niet klaar. Vandaar een paar oudere
foto’s van de heren. De CD wordt komende maand gepresenteerd. Wij houden je op de hoogte. Ik mocht
een voorwoord schrijven. Hierbij de tekst als aanbeveling. Overigens: De CD zal ook worden verkocht in
Aladin,

Griekenland kun je binnenkomen
zonder echt een grens over te gaan.
Dan lig je op stranden, drink je in
trendy bars of op loungeterrassen, eet
je van buffetten en slaap je of vrij je in
neutrale hotelkamers.
Zo kun je lichtelijk autistisch, veilig
eigenlander blijven. Een inwisselbaar
vakantieland onder de zon. Dit jaar
Griekenland, volgend jaar Portugal,
Turkije of de Veluwe.
Achter de façades van een doorsnee vakantiedecor strekt zich een land uit dat niet
inwisselbaar blijkt te zijn. Griekenland met duizenden gezichten op ver en dichtbij. Een
land dat kan prikkelen, als je bereid bent alle poriën van je zintuigen open te zetten. Dat is niet moeilijk. Dat gaat
vanzelf. De geuren van kruiden, de kleuren van groei en verschroei en het licht van intens blauw. De streling van
zachtwarme wind. De smaak van land en zee boven houtgestookt vuur.
Maar bovenal , als je het wilt ervaren, de ziel van het land, gevormd door mensen. Grieken die ooit leefden of nu
leven in tijden van turbulentie. Onverzettelijk in hun drang tot overleven, trots in de wetenschap deel te zijn van
een volk dat niet zwicht. Een volk met een oude ziel. Dat zijn hoop en wanhoop uitzingt in liederen vol melancholie,
of vol strijd, maar bovenal boordevol passie. Muziek als een verwerkende uitlaatklep voor een emotioneel volk.
Als het spreken stopt, begint de muziek. Of beter
nog, als de muzikant zijn instrument pakt, dan
zwijgt men. Dan luistert men. En men hoort
tijdloze liederen, actueel voor alle dag. Men ziet
hoe een verweerd gezicht uitdrukking geeft en
kracht bij zet aan wat wordt verteld. De teksten
zijn bekend. De eerste zingt mee en dan stroomt
alle verdeeldheid harmonieus samen in een
onuitputtelijke bron van bezongen leven.
Theo van Halen en Mattie Tans heb ik horen en
zien spelen in het Kretenzische dorp waar ik
woon. Muzikanten die dankzij hun grote liefde
voor Griekenland al meer dan vijfentwintig jaar
putten uit het rijke idioom van de Griekse
muziek. Je merkt dat zij zich door alle zintuigen
hebben laten prikkelen. Dat zij de muziek niet alleen hebben gehoord. Zij hebben het ook met beide ogen gezien
en gevoeld op hun huid en geproefd op hun tong.
Geïnspireerd door de huidige moeilijke situatie waarin het land zich
bevindt willen zij ons meevoeren over de grenzen van beperkende
façades. Sinora, met een o, betekent ‘over grenzen heen’. Verder
kijken dan je neus lang is. Griekenland en de Griek werkelijk
ontmoeten.
, met een ω, betekent: juist nu. Juist op dit moment, nu de
gewone Griekse mensen leven in een turbulente tijd, is het van
groot belang liederen te zingen van weemoed, verlangen en van
hoop. Een beter moment om deze CD uit te brengen is niet
denkbaar.
Theo, Mattie en hun muzikale vrienden geven hiermee het mooist mogelijke signaal af. Een solidaire, grenzeloze en
niet inwisselbare liefde voor een uniek volk in een zinnenprikkelend land.

Bakaliaros keftedes
(kabeljauw koekjes)
In Griekenland, met name rond Thessaloniki worden er vele variaties van viskoekjes
gemaakt. Ook op Kreta kent men een,ietwat eenvoudige variant. Meestal gemaakt van
vers gevangen vis en aardappel.
Hieronder mijn variatie; ik gebruik hiervoor gewoon diepvriesvis. En wat ik lekker vind:
koriander. Wie niet van koriander houdt kan dat vervangen door bijvoorbeeld dille.
Ingrediënten:
400 gram kabeljauwfilet
400 gram gezeefde bloem (zodat het minder klontert)
2 eieren
1 courgette, in stukken
2 tenen fijngehakte knoflook
250 gram feta
1 eetlepel gehakte rode pepertjes (
of een flinke eetlepel sambal)
2 eetlepels gehakte koriander
2 eetlepels gehakte peterselie
zout en zwarte peper, naar smaak
Met de kruiden kun je ook gewoon
royaler omgaan, als je wilt.
eventueel wat paneermeel om te
binden
olijfolie om te bakken
Nodig:
een keukenmachine of blender
een goede koekenpan
2 lepels

Dep de kabeljauwfilet droog, snijd het in stukken en doe ze in de keukenmachine.
Voeg hierbij:
de eieren, de courgette, de koriander, peterselie, pepertjes of sambal, de knoflook en
vermeng het geheel goed.
Voeg dan in gedeeltes de bloem toe en tenslotte de plakken feta. Blijf proeven of er
misschien iets van de smaakmakers bij moet of eventueel wat paneermeel.
Verhit een koekenpan en voeg daar een laagje olijfolie toe. Laat het goed op temperatuur
komen.
Schep wat van het mengsel in een grote lepel, neem een andere lepel en schuif het beslag
in de koekenpan. Druk het een beetje plat zodat er een ovaal koekje ontstaat. Er kunnen
zo’n 5 a 6 koekjes in de koekenpan. Bak ze ruim een minuut aan één kant en draai ze dan
om zodra ze een goudkleurig korstje hebben gekregen. De tijd om te bakken kan wat
variëren.

En onze Paul heeft zijn website
vernieuwd. Let vooral op de
prachtige zwart-wit foto’s van
veel, met name, oudere inwoners
van Mirtos en Mithi.

En met dit sfeerbeeld besluiten wij deze Nieuwsbrief.
Hartelijke groet van het Mertiza/Aleikos Panorama-Team

Maria, Siemon, Janja, Thea, Angela, Jan en Dick

in Griekenland is het op 5 mei
Pasen

