!

Beste gasten, beste volgers,
April, dus in de startblokken. Wij zijn er
klaar voor. Natuurlijk, er moet nog wel
wat gedaan worden, maar op de derde
van deze maand ontvangen wij onze
eerste gasten.
Heb je een gat in je agenda en geen al te
groot gat in je beurs, dan is een vakantie
in april misschien wel een heel mooi idee.
Maar je vindt meer aantrekkelijke
mogelijkheden om naar ons toe te komen.
In de column het lot van een
pingpongbal en een actie om Mirtos te
ontdrollen.
Belastingen betaalt niemand graag. Maar
wat, als je die aanslagen niet kunt
betalen? Het is het lot van talloze
mensen in Griekenland. Wij berichten
erover.
Pasen in Nederland is al achter de rug.
Hier pas op 1 mei. Maria zit dus in haar
vastentijd. Dit inspireert Siemon om een
vastentijdproef recept aan te bieden.
Onder het mom: Zij zit te eten. En lekker.
Ook aandacht voor Mirtos als wandeldorp.
Een prachtig vernieuwde website
maakt het dorp nog aantrekkelijker voor
de verwende wandelaar.
Oktober is nu nog heel ver weg. Maar
het is de absolute nazomerperiode, die wij
niet alleen van harte aanbevelen, maar we
doen er ook nog een leuke aanbieding bij.
Heel veel leesplezier met deze april editie
van de Nieuwsbrief, dus nu al meer dan
tien jaar maandelijks verschijnt.

In de afgelopen jaren is Mirtos zich meer gaan ontwikkelen als
wandeldorp. De grote inspirator daarvoor is Angela Sturmayr,
de wandelgids in onze regio. Zij heeft wandelingen uitgezet en
mensen meegenomen naar verder gelegen streken van dit
deel van Kreta. En zij heeft ook ons aangestoken. Nee, echte
wandelaars zijn wij niet, maar wij kunnen wel mee helpen bij
het ontwikkelen van plannen. En zo ontstond de website
Mirtos Wandeldorp, die je zo kunt vinden op Internet of door
te klikken op onze website en dan links onderin Wandeldorp
aan te klikken. Dit is een gezamenlijk initiatief van Angela en
ons. Wij konden ervoor zorgen dat er twee mooie borden
werden geplaatstt met informatie over de routes en dat er
kleine verwijzingen kwamen
men bij het begin deze wandelingen.

Angela ontwikkelde, samen met echtgenoot en webdesigner
Jurrie Eilers, een prachtige site: Walking Dimension, die nu
geheel
vernieuwd een prachtig beeld geeft van
wandelmogelijkheden, excursies en arrangementen.
arrangemen
Kijk op
www.walkingdimension.com en geniet ondermeer van de
prachtige foto’s.
En vergeet niet het boekje ‘Discover Mirtos on foot’, dat
gebaseerd is op de al bestaande wandelingen van Angela en
uitgebreid is met informatie over het verleden en het heden
van ons dorp.
Langzaam wordt ons dorp dus wat bekender bij
wandelliefhebbers. En dat is ook mooi voor de voorseizoen
periodes, waar er voldoende plek is om te overnachten, lekker
uit eten te gaan en natuurlijk, om te wandelen. Wij denken er
over na om de borden bij de ingang
ngang en de uitgang van het
dorp te actualiseren. Dit gebaseerd op het wandelboekje, dat
overigens gretig aftrek vindt.

Zuid Kreta in april
De natuur bloeit uitbundig en het ruikt overal zo lekker. Het dorp ontwaakt uit zijn winterslaap. Er zijn enkele
restaurants en kafenions open. Het strand biedt volop plek. Met een prachtig wandelboekje ga je zo de bergen in.
Maar je ziet ook hoe een imker aan die uitzonderlijk lekkere honing komt en je kunt een prachtige wandeling maken
met een wandelgids of een excursie meemaken.
Vluchten nu lekker voordelig:
12 dagen: 10 – 21 april € 248,- incl. 20 kg ruimbagage
Vlucht Corendon Dutch Airlines Amsterdam – Heraklion retour
15 dagen: 10 – 24 april € 278,- incl. 20 kg ruimbagage
Vlucht Corendon Dutch Airlines Amsterdam – Heraklion retour
Verblijf in studio € 17,50 p.p. per nacht
(op basis van 2 personen per studio)
(single gasten betalen € 27,50,-per nacht)
Huurauto € 28,- per dag (ook mogelijk vanaf luchthaven Heraklion)
(op basis van 5 huurdagen of meer)
Op 10 april bieden wij een gratis transfer aan

De zee geeft, maar neemt’ie ook?
Op bijgaande foto is te zien, dat afgelopen winter het strand stevig is aangekomen. Resultaat een veel breder
strand, veel zand en een behoorlijke hoogte bij de boulevard. Als je onder de douche wilt moet je wel heel
diep bukken.
Lefteris, de oudste zoon van onze Maria vertelde onlangs, dat als de zee de komende 2/3 weken er niets of
heel weinig van terugneemt, het waarschijnlijk is, dat dit de zonnenplek van 2016 wordt. Lijkt ons wel een
heel mooie gedachte.

STRAND BIJ
HOTEL PARADISE

BELASTINGEN ONBETAALBAAR
Onlangs had ik een gesprek met onze huisbaas, de eigenaar van Villa Mertiza. Hij is een sombere
man geworden. Hij is tuinder en vraagt zich af waarom hij dit nog steeds volhoudt. Eén van de
redenen is de enorme verhoging van belastingen, waardoor het eigenlijk niet meer is op te
brengen. Voor hem en heel veel andere Grieken. Hij waarschuwde er al eerder voor. Als dit zo
door gaat, kan de gewone burger het allemaal niet meer volhouden en komt er gewoon geen
belastinggeld binnen. Dan kan ook het stelsel van de sociale zekerheid in Griekenland omvallen.

Op de website Parakalo las ik onderstaand artikel. Dit deel ik graag!
Een meerderheid van de Griekse huishoudens kan hun belastingen niet
betalen. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door de GSEE, de grootste vakbond in
Griekenland.
De scherpe daling van de lonen in de afgelopen zes jaar is daar debet aan, zegt het GSEE Labour
Institute, dat ook vreest dat het stelsel van sociale zekerheid in gevaar is.
Sinds 2010 is de armoede-index in Griekenland met 30 procentpunten gestegen. Volgens het GSEErapport leeft 48 procent van de Grieken nu onder de armoedegrens, terwijl 20,9 procent niet in hun
basisbehoeften kan voorzien. Onder werklozen is dit 43,4 procent. Ongeveer de helft van de
werknemers in de particuliere sector verdient netto minder dan 800 euro per maand. staat in het
rapport. 18,6 procent verdient tussen de 800 en 1000 euro, 15,7 procent heeft een maandsalaris van
meer dan 1000 euro en 5,9 procent verdient boven de 1300 euro per maand.
Ook de koopkracht is aanzienlijk gedaald. In de periode 2010-2015 daalde de koopkracht met 24,7
procent. Bij jongeren tot 25 jaar nam de koopkracht in die periode zelfs af met 34,3 procent.
Gisteren schreef de krant Kathimerini dat bijna de helft van de Grieken een belastingschuld heeft.
Die schuld steeg vorig jaar met 14 procent naar 86 miljard euro – meer dan de helft van het Griekse
BBP. Volgens de krant zijn ruim 5.000 belastingbetalers verantwoordelijk voor 66,6 miljard euro van de
uitstaande belastingschuld. Hoofdverantwoordelijken zijn rijke Grieken die de belastingmoraal aan
hun laars lappen.

Oktober een overheerlijke maand voor de nazomer
Vanaf 8 oktober hebben wij nog volop ruimte. Het is in Mirtos dan nog prachtig weer. De wintertijd is dan nog
niet ingegaan. Terwijl in Nederland de herfst koudere en nattere tijden aankondigt, schijnt de zon volop, is de
zee heel erg lekker en is het met nog alle horeca open, alsof het zomer is. Ook voor wandelen is het een
fantastische maand.
Wij maken de prijs inclusief vlucht, een Fiat Panda 2 weken én verblijf
Als altijd: Betaal je nu alleen de ticket. De rest komt in het najaar wel.
Dat betekent € 305,- bij boeking.
Bij alleen transfer gaat er p.p. € 80,- vanaf.
Dat is dus € 715,-

GROTE BAH
Vlak voor het maken van deze Nieuwsbrief keek ik vanmorgen, zoals altijd, even op Facebook. Dat is een
ritueel dat zich iedere morgen afspeelt op mijn knusse werkplekje. Eerst Nos.nl en dan Facebook. Een bonte
mengeling van feitjes, onnuttige informatie, maar ook zaken van wereldorde. Van ruzie tussen kat en huismuis
tot hevig oorlogsleed.
Zaken als: ‘ik heb vannacht goed geslapen en heb er zin an’ worden rap overgeslagen. En gruwelijke
dierenmishandeling valt slecht op mijn dan nog nuchtere maag. Een journalistieke wet is: Te gruwelijk wordt
niet gelezen. En zo is het.
Vanmorgen las ik een mededeling van onze burgemeester. Hij plaatst met regelmaat iets op dit platvorm. Hij
vertelt wat er gaande is. Waar hij blij, maar ook ontstemd over is.
Onze burgemeester is een betrokken man. Hij heeft er voor gezorgd, dat Mirtos qua reinheid, is verbeterd en
dat het toerisme meer aandacht krijgt onder bevolking en overheid.
Maar ik benijd hem niet. Er zijn van die functies, waarin je een pingpongbal wordt, vanwege tegengestelde
belangen. Zo was ik ooit chef gevarieerde programma’s radio. Ik had een goed stel collega’s op mijn afdeling.
Daarvan waren sommigen wel behept met een behoorlijke dosis eigenheid. Boven mij heersten de bazen, die
er niet zelden een andere, en ook niet zelden een eigenaardige opvatting op na hielden. Je kunt je de
pingpongpret voorstellen. Ik ben het slechts een jaar geweest. Chef. Daarna moest ik het veld ruimen. Balletje
Dick was volgens de leiding van tafel weggesprongen. Ik maakte plek voor een niet zo sociaal kundige
opvolger, die ook snel vertrok.
Dus onze burgemeester heeft weliswaar een heel eervolle
functie. Hij vertegenwoordigt onze lokale gemeenschap in de
grote gemeente Ierapetra. Maar ook een duivels lastige,
zeker nu schatkisten praktisch angstig leeg zijn. Terwijl
Mirtos zich fier kan profileren als mooi en veelzijdig
vakantiedorp, trekt de gemeente niet echt de beurs. En dus
hangt het van burgerinitiatieven af, of er iets gebeurt. Onze
burgemeester probeert die kar moedig en standvastig te
trekken.
Vanmorgen las ik een mededeling van hem. En ik fronste toch even mijn wenkbrauwen. Even waande ik mij in
Oostenrijk, een heel mooi land. Maar ook bijzonder aangeharkt, als je begrijpt wat ik bedoel. Toen wij daar
Balou uitlieten, nou ja, vooral Siemon dan, stonden er overal bordjes. Hond alleen aan de lijn en laat ons niet
met de uitwerpselen achter. Mocht Balou in Almere nog
vrij rondlopen in een park vlak bij ons onderkomen en
rennen en spelen tot hij erbij neer viel, in Tirol hield hij
zich aan strenge, aangeharkte regels.
Vanmorgen liet de burgemeester weten, dat in Mirtos
honden overlast bezorgen en dat deze dus dienen te
worden aangelijnd. Fronsje linker wenkbrauw. En als de
hond moet ontlasten, of zich ontlasten, mag ook, dat er
dan een zakje moet worden gepakt om het warme
kebapje in te stoppen, zodat deze later kan worden
vercontainerd. Hoppa, wenkbrauw twee.

Er lopen in Mirtos huisdieren rond. Een enkele is van niemand, een aantal heeft een baasje. Het speelt,
ravot of het gromt en grauwt en blaft vooral. En het aardige is, dat ik hier bijna altijd drolloos ronddrol. Eh…
ronddol. Per seizoen zie ik een hoopje of drie, vier. Daarvan minstens de helft in een bermpje en niet, zoals in
het verleden in een, zeg Amsterdamse straat waar je zigzaggend moest kuieren, wilde je niet bekakt je huis
binnenlopen.
Natuurlijk heeft onze burgemeester gelijk. Je moet altijd letten op de hygiene in een gemeenschap. Zeker. Dat
is ook de reden dat Grieken geen huisdieren in, maar rondom het huis hebben. Bij ons heeft Balou alle sofa’s
stoelen en bedden ingepikt, als hij moe van een potje ravotje, in de comastand kruipt. ’s Lands wijs, ’s lands
eer.
En met die uitdrukking dalen de wenkbrauwen in ruststand om vervolgens een kleine krab achter de oren te
doen. Zo’n verordening doet mij iets te Oostenrijks aan. Daar is dit land iets te weinig voor aangeharkt.
En dat is nou juist zo leuk aan hier wonen en werken.
Balou laten we in het dorp zelf niet vrij los. Gewoon ook te
gevaarlijk met die enkele onbehouwen mafketel, die zijn voet
iets te diep op het gaspedaal laat hangen. Wij willen die leuke
hond voor geen vermogen kwijt. Hij heeft dan allang zijn grote
bah gedaan in de onbegaanbare heuvel naast ons huis. Maar
op het strand, in een mooie hoek bij Akti mag hij er helemaal
voor gaan. Dan stapt hij niet in zee, dan springt hij er bovenop.
Maar voor de rest? We hopen dat onze burgemeester nog heel
lang zijn taak wil verrichten. Wij hebben er een goeie aan.

OP VAKANTIE IN DE EERSTE HELFT VAN JULI?
De eerste helft van juli, en wel 1 t/m 15 juli houden wij nog de

MIDSEIZOENPRIJS AAN.
En boek je nu snel bij Transavia, dan kun je al voor
€ 200,- retour vanuit Amsterdam*
(op basis van 10 kg ruimbagage)
Vanuit Eindhoven zijn er ook steeds mooie prijzen
(* zelf je vlucht boeken via www.transavia.com)
Prijs 15 kg ruimbagage = € 42,- retour. Voor 20 kg rekent men € 52,-

NOG 53 VIND IK LEUKS VOOR VILLA MERTIZA FACEBOOK EN DAN HEBBEN WIJ
3000 MENSEN DIE WIJ IEDERE WEEK BEREIKEN MET HET LAATSTE NIEUWS

Tomatossupa me simariko
Tomatensoep met vermicelli
Hier in Griekenland zitten we nog volop in de
vastentijd. Dat betekent dat degenen die vasten
geen vlees eten, sommige dagen geen ei of vis
mogen eten. Maria kan dan niet meelunchen met ons.
Van onze overburen kregen we een hele zak tomaten, rijp
voor een saus of soep. Nu blijkt dat er tijdens de vastentijd wel
soepen mogen worden gegeten en ook Maria kan aanschuiven.

8 vleestomaten
2 a 3 deciliter water
1 blikje tomatenpuree
1 eetlepel suiker
2 blokjes groentebouillon
wat rode pepervlokken
zout en peper naar smaak
wat verse basilicum
vermicelli

Snijd de tomaten in vier stukken en haal het
zaad eruit. Doe ze in een pan met heet water en
laat ze hierin totdat je de vellen kunt loshalen.
Laat de tomaten nog even pruttelen.
Neem een staafmixer en pureer de tomaten.
Voeg de groentebouillonblokjes toe, en later de
suiker,zout, pepervlokken en zwarte peper.
Voeg eventueel wat water toe. Tot slot de
vermicelli in je handen verkruimelen en wat
basilicum toevoegen.
In Griekenland zal men de basilicum vervangen
door fijngehakte platte peterselie.

Vanaf half augustus biedt TRANSAVIA zeer betaalbare
hoogseizoenvluchten. Kijk op www.transavia.com
En wij hebben dan nog volop plek

MIRTOS BIJENDORP?
Als je De MERTIZA2 hebt gelezen, dan ken je het verhaal
van vader Giannis en zoon Ilias Stamboulis. Twee mannen
die met hartstocht bijenhouder zijn. Onlangs sprak ik Giannis, die ik meer in het voorbijgaan
kende. Het werd een leuk gesprek. Ook omdat hij vertelde, dat hij geinteresseerde gasten graag
wilde laten kennismaken met de veelomvattende wereld van de bijen. Met als belangrijk aspect:
gezondheid. Een weetje: Mensen met astma kunnen een half uur de lucht opsnuiven van een kast
met bijen. Dat geeft hen meer lucht…
Binnenkort gaan wij ons gesprek voortzetten. Ondermeer over een korte introductiecursus van
een paar uur voor vakantiegasten. Zij zijn heel wat van plan en wie weet, wordt Mirtos naast
vakantiedorp en wandeldorp ook bijendorp.

Veel kamers
krijgen een
nieuwe
wanddecoratie
In de MERTIZA2 zijn
prachtige foto’s te
zien. Sommigen zijn
wat te klein afgedrukt,
waardoor zij niet
helemaal tot hun recht
komen. Begin deze
maand krijgen wij 20
foto’s op canvas, die
we verspreiden over de
kamers in Mertiza.
met foto’s van Jurrie Eilers, Angela Sturmayr, Gerrit Veenstra, Jaap van de Gevel en
Marjolein van Ewijk.

