VILLA MERTIZA
www.mertiza.com
VILLA LAMBROS
www.tertsa.eu
____________________________________________________________________________

NAAR WEER IN NEDERLAND? NOG GRAAG NAAR ONS ZONNETJE?
Vanaf 17 augustus hebben wij in augustus/september en
oktober nog plaats! Voor snelle boekers voor augustus
hebben wij een leuk kadootje in petto. Snelle beslissers:
Vanaf 17/8 weg verschillend aantal dagen, vluchten (soms ver) onder
300 Euro. Vertel het eventueel je vrienden.
___________________________________________________________
BESTE LEZERS VAN DE NIEUWSBRIEF
Zo krijg je een tijdje niets en zo vallen er drie brieven in jullie postvak. Wij denken
nu hiermee iedereen van dienst te kunnen zijn. Een enkeling kan de Nieuwsbrief niet
openen, maar daar zijn wij nog mee bezig. Heb je meer dan 1 keer onze post
ontvangen, dan onze excuses voor dit ongemak.
Het is augustus, warm, behoorlijk druk, maar wel in een prima
sfeer. Wij hebben nogal wat gezinnen in huis met kinderen in
verschillende leeftijden. Maar de guppy’s, zoals we ze, met liefde,
noemen, vermaken zich uitstekend. Het is de tijd ook, dat wij
minder ontbijten serveren, omdat veel gezinnen zelf hun verse broodje
bij de bakker halen. En of je nu guppy’s hebt of al één of twee aardig groeiende
zwaardvisjes, met een gezin tikt dat toch aardig aan. Voor ons geldt, zoals altijd, als
je het maar naar je zin hebt. Niet het heilig moeten, maar het heilig mogen geldt!

Over jong volk gesproken:
EEN ZWALUW MAAK NOG GEEN
ZOMER. HEEL VEEL ZWALUWEN
WEL!
Dit jaar zijn er extreem veel
zwaluwen geboren. In Villa Mertiza
zit er ieder jaar een nest boven de
trap naar de appartementen 205 en
206. Dat geeft wel eens een beetje
overlast op de trap, want als
zwaluwen een nest construeren,
vergeten zij steevast er een toilet in
te bouwen. Het jonge volk is nu
massaal uitgevlogen. Dat heeft als
groot voordeel, dat er in Mirtos
nauwelijks of geen muggen te
vinden zijn. Dat is prettig voor
inwoners en gasten. En dat wij daardoor in Aladin nauwelijks een klamboe verkopen,
nemen we graag op de koop toe. ’s Avonds gaan de vogels rusten op de
elektriciteitsdraden, wat veel bekijks oplevert. Deze foto werd onlangs in Mirtos, bij
de supermarkt, gemaakt door Paul. Het was toen rond 20.30 uur)

Over klamboes gesproken
EEN ACHT!!
Onze klamboes betrekken wij van de Klamboewinkel in Nederland. Dit
postorderbedrijf wordt gerund door de familie Vlemmix, die nu voor het tweede jaar
bij ons te gast was. Op hun site www.klamboewinkel.nl kun je zien welke producten
zijn verkopen. Een leuk nieuwtje is, dat VT wonen hun product hebben gehonoreerd
met een 8. Een felicitatie waard!
TIP VAN ONZE GASTEN
De manier van boeken via Internet is de gewoonste zaak van
de wereld geworden. Veel gasten van ons worden of zijn al
zeer bedreven in het vinden van leuk geprijsde vluchten.
Zoals de familie Meijer. Zij willen graag volgend jaar
terugkomen. Omdat zij nu al weten wanneer zij vakantie hebben in 2009, hebben zij
ook al de vluchten geboekt. Via www.tuifly.com Zij zijn met 4 personen minder dan
1000 euro kwijt. Het enige is, dat zij vanuit Duitsland moeten vliegen.
Dit voorboeken lukt bijvoorbeeld niet via Transavia, dat dit jaar pas begin januari de
lijnvluchten aanbood. Het is sowieso een goede tip, om zo vroeg mogelijk te boeken.
En als je bij ons te gast bent, dan kunnen wij het appartement of de studio van je
voorkeur nu al vastleggen. Nog een tip: Als je net als deze familie via Duitsland
vliegt, bijvoorbeeld vanaf Düsseldorf, dan kun je heel goedkoop via Internet ook je
treinreis vanuit Nederland boeken. Volgens dezelfde familie Meijer zeer comfortabel,
eerste klas, je stapt uit bij het vliegveld en je bespaart dus ook nog eens een hoop
parkeergeld.
VIERWINDSTREKEN 2008/2009
Dit jaar zijn er weer enkele gasten op pad
gegaan voor het maken van een Kretavakantie
per auto. Ons Vierwindstreken arrangement
bleek heel goed te zijn bevallen. Wij merken dat
we er misschien een beetje te weinig reclame
voor maken. Twee of drie weken een
uitstekende huurauto en dan alle delen, vooral
de meer onbekende, van Kreta ontdekken. De
zeer ruime appartementen van Nanakis Beach

in Stavros, het meest noordelijke dorpje van het eiland, waar “Zorba de Griek”, the
Movie, ooit werd opgenomen bleken een schot in de roos. En ook het magnifiek
mooie uitzicht op de speciale stranden van Frango Kastello bleek in de smaak te
vallen. De gastvrijheid van Yannis en zijn familie, gecombineerd met het
overheerlijke eten maken een verblijf in Oases altijd plezierig. En dan een periode bij
ons in Villa Mertiza. Vanaf nu kunnen wij twee andere onderkomens aanbieden, ook
speciaal, maar ook weer heel anders. Bij Paleokastro, in het oosten van Kreta,
hebben wij de ruime appartementen van “ Grandes-apartments” en “ Rousolakos”
ontdekt. Goed ingericht en een mooie uitvalsbasis om het oosten en noord oosten
van Kreta te verkennen, met een bezoek aan het palmenstrand van Vai en het mooie
klooster Moni Toplou. Daarnaast bieden wij in Oud Chersonissos een verblijf aan in
het privé appartement van vrienden. Vlakbij de drukte van Chersonissos, maar er ver
genoeg van verwijderd. Het verblijf van minimaal vier dagen is mogelijk en dan
ontdek je dat het achterland bijzonder fraai is. Een trip
naar de Lassithi hoogvlakte komt hier een heel stuk
dichterbij. En je bent in een half uur in Heraklion om
daar te winkelen of een bezoek te brengen aan
Knossos en het archeologisch museum.
Wij maken de tour helemaal op jouw maat. Het
minimum aantal dagen is 15 en dan kunnen we het
uitbreiden tot bijvoorbeeld 18 of 22, wat je maar wilt.
ALADIN MET NIEUW WERK
Vanaf begin augustus laten wij werk zien van Maria Marini, een kunstenares uit
Chania. Zij werkt met zwarte klei, althans donkere klei, dat door het bakproces zwart
wordt. Ze maakt zeer vrolijk werk en de dame is dat zelf ook. Ooit woonde zij in
Ierapetra en toen wij haar bezochten en vertelden dat wij in Mirtos wonen en
werken, liet ze ons vol trots een klein oorlogtuig zien dat zij had gevonden op het
strand van Mirtos en waar zij nu een tafel van had gemaakt. Wij hopen haar in
september weer te kunnen ontmoeten. Wie weet met een klein, verlaat,
openingsfeestje van haar tentoonstelling.
Wij hebben overigens besloten om alle gasten van Villa Mertiza en Villa Lambros
10% korting te geven op de inkopen in de winkel.
TERTSA NIEUWS
In Tertsa is de taverne van Yannis bijna klaar. Het staat aan het begin van het dorp,
dus rechts als je Tertsa in komt rijden. Yannis runt nu nog de taverne in het kleine
straatje op weg naar ondermeer Villa Lambros. Zodoende verwachten wij, dat ook
het strand voordat de bebouwing begint zal worden geëxploiteerd. Het wordt wel
drukker in Tertsa. ’s Avonds is daar gelukkig, ook in het hoogseizoen, wat minder
van te merken.

DE GROEPSREIS GAAT DOOR EN HEEFT NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ
Er zijn nog plaatsen vrij voor de groepsreis in september, dus ik herhaal nog even
onderstaande mededeling, eerder te vinden in de junibrief.
Als je het leuk vindt om in groepsverband naar ons toe te komen, dan verwijzen wij
graag naar de, inmiddels bij de Nieuwsbrief
abonnees bekende, Boom Lezersreizen. Meer
informatie over een georganiseerde wandelweek
in Mirtos van 22 – 29 september, kun je lezen op
www.boomlezersreizen.nl
COMMUNIBEREN
Er ontstaan soms heel mooie dingen in Mirtos. Zoals bij
communicatie trainer Perry van Niekerk uit Gouda.
Werkzaam in de gezondheidszorg en gespecialiseerd in
trainingen aan mensen die in die zorg werkzaam zijn. Hij zit
op een dag, samen met zijn vrouw, op het strand. Beide
nemen een ogenschijnlijke ruzie waar tussen twee Grieken.
Er ontstaat ruzie en een van de twee loopt weg, terwijl de
ander letterlijk het heen en weer krijgt. Hij loopt te ijsberen.
Met het benoemen van deze activiteit moet het echtpaar van
Niekerk erg lachten. IJsberen met 35 graden. Dan komt de
tweede persoon terug en de woordenwisseling begint
opnieuw. Maar ze schijnen elkaar niet te begrijpen. Er is miscommunicatie. Perry
constateert dat de twee er niet uitkomen, waarop zijn vrouw droogjes opmerkt: “Zij
zijn aan het communiberen”. Eureka! In den beginne was het woord, heb ik geleerd.
Dat geldt ook voor de communicatie trainer Perry van Niekerk. Als hij later in Gouda
weer terugdenkt aan het voorval op het strand van Mirtos en hij weet hoe moeilijk
het is om te gaan met kritiek en feed back, ook tijdens de trainingen die hij geeft,
besluit hij een boek te schrijven over miscommunicatie en hoe daar een eind aan te
maken. Dus echt communiceren, i.p.v. communiberen. Het is een leuk handzaam
boekje geworden en verkrijgbaar als je een mailtje naar ons stuurt, dat wij dan
kunnen doorsturen naar Perry van Niekerk. Of kijk op www.communiberen.nl

COLUMN VAN DE MAAND
Tuin of woestijn
Het is mooi als onze gasten elkaar ontmoeten, een gesprekje hebben of soms zelfs
een diepgaande conversatie. Vaak informeert men elkaar over leuke tripjes op ons
deel van het eiland. Dan worden er landkaarten gepakt, fotoboekjes geraadpleegd
en foldertjes uitgewisseld. Een enkele keer wordt ons gevraagd of wij iets weten
over openingstijden of routebeschrijvingen. Maar het leukst vinden wij het als onze
gasten elkaar van advies dienen. We horen het met veel genoegen aan. De
ontspannen sfeer doet blijkbaar zoveel goeds, dat mensen met elkaar de mooie
dingen van het vakantieleven willen delen. Is onze omgeving een advertentie op
zich? Wij hoeven deze nauwelijks te publiceren. Dat doen onze gasten zelf.
Zonder ontmoeting vaart niemand wel. Wij zijn nu eenmaal wezens die graag
contact hebben met andere wezens die op twee pootjes lopen. Een babbeltje bij de
waterput, een roddeltje over de tuinheg, of een laatste nieuwtje hangend over een
winkelwagentje behoren toch minimaal tot een basisbehoefte van de mens. Maar we
vieren ook graag verjaardagen, houden bedrijfsfeestjes, leuken jubilea met liefde op
tot iets feestelijks en zelfs een begrafenis is tegenwoordig niet zelden een
gelegenheid om meer te doen dan alleen rouwen onder het genot van een kopje

koffie en een plakje cake. Wij noemen dat rouwkost, maar dat terzijde. We wisselen
informatie uit. Wij willen graag ons verhaal kwijt, de een wat gretiger dan de ander.
Er zijn wezens die alleen maar hun verhaal kwijt willen. Dan wil die waterput wel
eens sneller verlaten zijn, de heg wat hoger of het winkelwagentje uitgevoerd met
een turbo”tje. Maar ook dat terzijde.
Mensen gaan graag met andere mensen op vakantie, een uitzondering daargelaten.
Als het goed gaat, zie je met meerderen meer dan in je eentje, geniet je dubbel, en
heb je aan tafel volop gespreksstof. En als men zich vervolgens, zoals vaak bij ons in
de tuin, openstelt voor contact met anderen, dan is er een ontmoeting. Je spreekt,
kijkt elkaar aan, je luistert of je wordt gehoord. Beter kan niet. Ik kijk ineens naar
dat woord ontmoeten. Ont is een ontkenning. Niet moeten. Ik had een leuke nietmoeting. Er is geen druk, geen verplichting. Het gaat vanzelf, want je vindt het leuk.

Mensen ontmoeten elkaar ook op het internet. Maar is dat werkelijk een ontmoeting?
Neem nou het fenomeen internetforum. Bezoekers van deze virtuele
ontmoetingspleinen delen elkaar allerlei zaken mee, die over een specifiek
onderwerp gaan. Bedplassers, vrekken, armlastigen, eenarmigen, maar ook
eenogigen. Ze hebben allemaal hun eigen forum. En ja… ook vakantiegangers. En
zeker…. Ook Griekenlandgangers, specifieker: Kretagangers. Zelfs Kretagangers
hebben hun eigen internetforum. Dus ben ik op een dag eens zo’n forum gaan
bekijken. Leuk toch, als mensen elkaar vragen stellen, raad vragen of anderen van
een prettig advies dienen. Vooraf had ik een beeld van een internetsite met een
mooie bloeiende tuin, waar mensen gebogen over landkaarten allerlei
wetenswaardigheden uitwisselen. “Hoever is het rijden?” Ben je er wel eens met de
bus geweest?” “Dat restaurantje daar bij die haven, zooo lekker en het kost een
drol”.

De virtuele tuin is een woestijn, vol met distelige struikjes, gemene cactussen die je,
als je aan komt lopen, laten struikelen, zodat je een pijnlijke doorn in de hand
oploopt. Je hebt dorst, maar niemand geeft je water. De mooie oase die men je laat
zien blijkt een heuse Fata morgana. Waarom? Ik zal hier een kleine bloemlezing
geven van een discussie op het Kreta forum. Dit zegt genoeg.

KRETA REISFORUM

Jelle:
Wie weet een leuk plaatsje op Kreta waar geen massatoerisme is?

Victor:
Hoezo, voel je je beter dan de massa?

Christien:
Jelle vraagt toch gewoon iets, als jij zonodig naar dat gore Chersonissos wilt om je
daar klem te zuipen, moet jij dat toch lekker zelf weten. Jelle, ga naar Mirtos. Dat is
echt iets voor jou

Belinda:
Hoe weet jij nou of dat iets voor Jelle is. Je kent hem niet eens. Of wel soms?
Daar zijn andere forums voor.

Jelle:
Ik ken Christien niet.

Brian:
Waar gaat dit over. Jelle wil gewoon naar een leuk plekje op Kreta. Ga naar Matala.
Dat is druk, maar niet te massaal.

Christien:
Niet massaal? Hoe kom je daar nou bij. Ben je er zelf wel eens geweest? Blijkbaar
niet. Of je moet stront in je ogen hebben gehad. Ga naar Mirtos!! Echt leuk

Belinda:
Heb je soms aandelen in Mythos

Christien:
Of je kunt niet lezen of je drinkt teveel bier. Mythos is een biermerk, dame. Mirtos is
een leuk vakantiedorp en NEEEEEEEEEE ik heb geen aandelen, Belinda Meuldijk Ga
liever je huis een opruimen.

Jelle:
Weet iemand een leuk adresje in Mirtos? Ik wil er samen met mijn vriend naar toe.
En graag normale antwoorden, anders haak ik af.
Kees:
Villa Mertiza. Daar wonen twee homo’s en die doen het heel leuk

Christien;
Als Jelle zonodig tussen de homo’s wil zitten gaat ie wel naar Mykonos
Belinda:
De kift zeker

Christien:
Zo zeg, jij komt me een partij te kort. Ga lekker naar Lesbos, nare Likkepot

Jelle:
Laat maar. We hebben zojuist een stacaravan gehuurd

Christien:
Waar wou je die vinden in Mirtos, soms op camping Plaslust?

Jelle:
In Vierhouten.

HET RECEPT VAN DE MAAND
Siemons Hoge Kokosnoot
Dit recept heeft al een lange weg afgelegd, via een collega die getrouwd is met een
Iraniër, heb ik het weer gekregen van een oud collega,
omdat ik het recept was kwijtgeraakt. Waar het recept oorspronkelijk vandaan komt
weet ik niet, maar het past heel goed hier op Kreta, waar we het wel eens bij het
ontbijt serveren. We noemen hem dan vanaf nu:
De Kretenzer Kokoscake
Nodig: 2 schalen
Schaal 1:
1 pond griesmeel
350 gram kokos
1 zakje bakpoeder
2 zakjes vanillesuiker
Schaal 2:
¼ liter griekse yoghurt
350 gram suiker
De bereiding:
Smelt 200 gram boter (in de magnetron) en voeg dit toe aan de ingrediënten in
schaal 1
Het deeg goed kneden en daarna de ingrediënten van schaal 2 erbij voegen en gaan
mengen.
Het mengsel in een ingevet bakblik (26cm) doen. Handig is het om vooraf al
“blokjes” met een mes in de cake te tekenen. Doe op ieder blokje wat
amandelschaafsel.
Bakken op 200 graden tot de cake goudbruin is.
Ondertussen 2 glazen water met 150 gram suiker en citroensap ongeveer 15
minuten laten inkoken. Als de cake klaar is kun je dit sap langzaam verdelen over de
cake. (dosering naar wens)
TENSLOTTE:
Wensen wij al onze nieuwbrieflezers en gasten een goede nazomer toe. Wij melden
ons weer begin September.
Met een hartelijke groet uit zoning Mirtos
Maria, Sacha, Paul, Siemon en Dick

