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Mertiza

959 maal verzonden

denkt aan all inclusive

Alles over geduld. Maar is het
echt een schone zaak?
Ludieke acties van Paul
Wat kun je met
Boterbonen?
Oktober: Thuis kniezen
of voor hier kiezen?

Beste Gasten, beste Lezers,
Zo zag de weerkaart van Europa er in juli uit. Wij
hebben het met de thuisblijvers en binnenlandse
vakantiegangers te doen gehad. Zelf heb ik
afgelopen zondag mogen ervaren hoe het is om
met 13 graden, in de regen en voortgestuwd door
hevige windvlagen door Almere centrum te lopen.
Overal in afvalbakken de
stoffelijke resten van
gesneuvelde paraplu’s.
Gelukkig kon ik gedurende
mijn vierdaagse verblijf in
Nederland vernemen dat het
weer zich gaat herstellen. Wij
wensen iedereen die in
Nederland moet of wil blijven een mooie augustusmaand toe. Met zo nu en dan
een heerlijke kalfskroket van de Febo. Wat kan een mens toch met weinig tevreden
zijn, merkte ik.
Het zomerleven op Zuid Kreta
Hier in Mirtos gaat het zomerleven zijn gang. In de eerste helft van juli was het dorp stiller dan normaal.
Ook wij hadden het wat minder druk, maar dat zijn wij in die periode gewend. De tweede helft begon
het mooi aan te trekken en nu, eind juli, merk je echt dat het hoogseizoen is begonnen. De terrassen
zijn goed bezet, aan het strand is het een levendige boel en de winkels doen goede zaken.
Het zomerleven bij ons
Villa Mertiza is in augustus druk bezet. Hier en daar zijn er nog wat mogelijkheden, maar dan moet je
toch vooral kijken naar de tweede helft van de maand. Door het slechte weer in West- en Noord Europa
hebben nogal wat mensen geprobeerd een plekje bij ons te krijgen. Wij houden er niet van om onze
gasten te laten verhuizen tijdens hun verblijf. De laatboekers hebben dit echter voor lief genomen, zodat
deze maand er compact uitziet. In de tuin is het gezellig en rondom onze stamtafel buiten verzemelen
zich gasten die een auto willen huren, kaartjes voor Chrissi eiland willen hebben of nog moeten
afrekenen. Er is ook meer jeugd uit Noorwegen, Nederland, België en Griekenland. Een leuke mix,
zonder dat iemand er enige hinder van heeft. Integendeel, het is leuk om er middenin te zitten.
Jan Snorkel heeft het druk
Jan van der Sleen, onze dorpsgenoot met
zijn grote duikbrillen en zijn lange flaps
ontvangt nu bijna dagelijks verzoeken
om mee te gaan, de zee in. Hij laat onze
gasten mooie plekjes onder water zien.
Zo ook Ischa, Bert en Erik, de drieling uit
België. Ook gaat Jan mee met onze
Chrissi excursies, die wij zo nu en dan
ondernemen, als er genoeg
belangstelling is.
En ja, wij noemen hem tegenwoordig Jan
Snorkel. Een geuzennaam wellicht.
(Erik onder water)

Even in Nederland
Zoals ik schreef, heb ik enige dagen in Nederland doorgebracht. De reden is minder
mooi. Een goede vriendin van mij moest Mirtos definitief verlaten vanwege
gezondheidsproblemen. Ik heb aan haar te danken dat ik uiteindelijk in Villa Mertiza
ging geloven en de stap durfde te wagen. Zij gaf mij in 2004 de laatste duw en ik
kan je zeggen, die was stevig. Dat heeft een Weegschaal zo nu en dan nodig. Heel
graag heb ik haar begeleid naar Nederland, mede dankzij goede jaren die wij samen
hier hebben gehad en dankzij die laatste duw. Ik wens haar alle goeds toe in
Amsterdam.
Een eigen huis (van een ander)
Ik kon dit allemaal combineren met een bezoek aan
Almere, waar ik voor Siemon en mij een appartement
heb kunnen regelen voor onze wintermaanden. Midden
in Almere stad – Centrum, waar wij twee jaar geleden
het zo naar onze zin hadden. Dat betekent dat een
woningruil met ons huis in Mirtos niet meer mogelijk is.
Wel zijn wij nog steeds geïnteresseerd in huurders. Het
liefst drie maanden: Van 1 december tot 1 maart. Ben je
geïnteresseerd of weet je iemand die een mooi, zeer
ruim en goed geoutilleerd appartement met uitzicht op
zee wil huren? Laat het ons weten.

TIP VOOR THUISBLIJVERS
Overigens, mocht je in Almere zijn en je hebt trek in Grieks eten?
Vooral lekkere pikilia? Die kleine graaihapjes? Op het Belfort in
Almere Stad bevindt zich een modern Grieks restaurant met
heerlijke gerechten. Yammas. Zelf voorgeproefd en zeer goed
bevonden.
Villa Mertiza en de crisis
Eerlijk gezegd had ik er in het begin van het seizoen een hard hoofd in. Zou
het wel lukken om dit jaar voldoende gasten te krijgen? De crisis, de
burgeroorlog in Libië die voor sommigen iets te dichtbij plaatsvond en
helaas nog steeds plaatsvindt en de idiote berichtgeving in sommige media.
Eventjes liep het helemaal niet met de boekingen. Nu zeggen de mensen
om me heen dat ik zulke gedachten altijd heb, maar dit jaar toch wel in het
bijzonder. Nu we inmiddels in augustus zijn aanbeland kan ik zeggen dat
het helemaal niet slecht gaat. We denken uit te kunnen komen op een
resultaat dat in de buurt van vorig jaar komt. Mooie augustus- en
septembermaand en begin oktober begint het er ook goed uit te zien. Over oktober strakjes meer. Al
met al, wij zijn hoopvol gestemd. Alleen dan kun je goede plannen voor 2012 maken.
Het verhaal over toerisme verschilt nogal. Ik bedoel het aantal mensen dat Griekenland heeft uitgezocht
als vakantieland. Maar de trend is, dat het in dit land mooi aantrekt. Gelukkig. De Grieken hebben het
nodig.
Wordt Mertiza all inclusive?
Laatst kwam er iemand uit het dorp bij mij. Of ik wilde praten over een plan om
een all inclusive aanbod samen te stellen. All inclusive? Wij? Hoe stel je je dat
voor? Ik krijg direct het beeld van torenhoge flats met hokjes vol gezinnen die
de hele dag met volle mond hun gewicht op pijl brengen. Aangemoedigd door
kilometers lange buffetten die vol gepropt staan met eten, als er tenminste
geen Russische maffiabaas is voorgegaan die met twee graaiende armen zich
de halve voorraad heeft toegeëigend. Of jongeren die met glazen vol cola met rum van inferieure
kwaliteit verveeld langs het zwemparadijs hangen. Meisjes in veel te korte broekjes en topjes en jongens
met zwembroekjes die zo laag hangen dat over de kleur van het schaamhaar weinig te raden valt.
Overal bedienend personeel voor de bars, de tuinen, de zwembaden, de lift, de kamers. Ja, een goed
idee, Mertiza als all inclusive accommodatie. We moeten dan wel de tuin vergroten om een

chloorparadijsje te kunnen realiseren. En er moeten minstens vier verdiepingen bovenop, tuurlijk met
lift. O,ja een buitenbar. Een binnenbar? Goed, dan moet het gebouw naast ons dat door betonrot is
aangetast worden opgelapt, afgebouwd en ingericht met ook nog wat eetzalen, een grote keuken, een
all inclusive Kreta

Villa Mertiza / Mirtos
Ruime kamers, met tv met alle Nederlandse zenders
binnen- en buitenbaden, beauty and body centre
Shops, restaurants, binnen- en buitenbars, winkelcentrum etc.
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dancing en een binnenbad met bubbels. Bros Bros Bros Bros…
Uiteraard ontbreekt een omroepinstallatie niet. “Beste gasten, vanaf twaalf uur wordt uw lunch
geserveerd in de Mariazaal. Daarna is er vanaf twee uur dance event voor de kids in de Siemontheek. En
vergeet u niet de happy hour vanaf vijf tot acht in Sacha’s Superbar bij het zwembad?”
En dan Mirtos. Ja, kijk, dat is dan jammer. De middenstand verdient er niets aan. Alle gasten blijven
binnen de poort en o ja, krijgen een armbandje. Roze natuurlijk…. De supermarkten in het dorp zullen
onze gasten nooit zien, want het andere gebouw, dat op dit moment manhaftig door
onze buurman wordt afgebouwd, een eeuwenproject, wordt vliegensvlug tip top
geschikt gemaakt als winkelcentrum met een winkel waar van alles te koop is en
verder souvenirshops, een ijssalon en een cafetaria waar de firma Van Dobben
dolgraag aan levert. Hoewel ik zelf liever de Febo heb, maar dat is inmiddels bekend.
Het gebouw aan de overkant, waar nu de koekjeswinkel van Despina huist, komt er
uiteraard ook bij, zodat daar een fitnesscentrum en een schoonheidssalon in kan
worden gevestigd. Dat betekent dat de uitgaande weg van het dorp afslaat bij de kerk.
Die staat er niet meer, want die klokken maken de gasten alleen maar
wakker. Vooral die gasten die zich zo hebben laten vollopen met gratis
Aziatische Ouzo, veel goedkoper, dat zij alleen met helse hoofdpijnen
wakker kunnen worden uit hun alcoholcoma.
Het deel weg dat ons van Despina scheidt wordt uiteraard gebruikt als minigolfbaan en
openlucht gokpaleis. Met eenarmige boeven die het rendement voor het management
vrolijk doen oplopen. En het management bestaat uit Dick, Dick en nog eens Dick. Met
kantoor op de bovenste verdieping met uitzicht over het dorp, de zee en
de bergen. Daarnaast een kantoor voor Maria, die een leger
Cemstomeisjes met ijzeren discipline de knepen van het schoonmaakvak
heeft bijgebracht en niets anders doet dan controleren. Onder de
parkeergarage die zich onder het hele complex bevindt ligt nog eens de
wasruimte met het hele Miele assortiment, maar daar komt Maria niet.
Haar zwarte deux-pièces blijft vlek- en kreukvrij.
Waarom schrijf ik dit? Is het de temperatuur? Of de noordenwind die menig mens tot
gekte brengt?
Nee. Aanleiding is het feit dat een Franse dame, Lou, Thaise massage aanbiedt voor
ondermeer Mertiza gasten. Zij komt aan huis en vindt het leuk om mensen die rustgevende massage te
geven. Ze vraagt slechts 15 euro en is bijna een uur met de gasten bezig. Tot zeer grote tevredenheid.
Ja?
En?
Nou ja, dan denk je ineens aan een hotel met van alles d’r op en d’r an, zo ook een massage. En dan
neemt je denken een vlucht en wordt het gecombineerd met iemand uit het dorp die ons voorstelt een
all inclusive aanbod te doen.
Sacha komt binnen. Hebben we nog een nieuwe douchekop voor 205? Ja.
Weg beeld. Gelukkig maar.
Beeld? Schrikbeeld.

Thaise massage
voorkomt en verhelpt zowel lichamelijke als psychische klachten en
stimuleert de bloedsomloop en het lymfesysteem waardoor men weer
energie krijgt. Chronische vermoeidheid, rug- en nekklachten, hoofdpijn,
stijve spieren en gewrichten en een slechte doorbloeding kunnen door
Thaise massage worden verholpen. Het zorgt voor versoepeling van de
weefsels (huid, spieren, zenuwbanen en gewrichten) en verbetert de
bloedcirculatie. Het bestrijdt stress en vermindert depressieve gevoelens.
Op geestelijk/spiritueel vlak verleent het een gevoel van continuïteit aan
het lichaam; het zorgt voor doorstroming.

Taxistaking in Griekenland bezorgt ons
extra werk
De staking van taxichauffeurs in heel Griekenland
duurt nu al twee weken. De acties die aanvankelijk
nogal grimmig waren, vanwege het blokkeren van
havens en vliegvelden, zorgt nu vooral voor ongemak
voor mensen die afhankelijk zijn van dit soort
vervoer. Het meest merkbaar is dit in grote steden
als Athene, Thessaloniki en ook Heraklion.
De chauffeurs staken omdat de Griekse regering deze
beroepsgroep open wil breken. Nu is het nog een
gesloten systeem, waarbij licenties onder elkaar
kunnen worden verhandeld en veel geld opbrengen.
Dat betekent dat een groot deel van de chauffeurs veel geld hebben
betaald voor hun vergunning en dit geld nu min of meer kwijtraken,
omdat die vergunning niet veel waard meer is.
Veel van onze gasten komen bij ons met een taxitransfer. Jorgos uit
Ierapetra is heel ongelukkig met de stakingen, maar hij kan niet veel
uitrichten. Wij halen onze gasten nu zelf op of vragen particuliere rijders
uit Mirtos of zij een transfer willen doen. Onze mening? Wij begrijpen de
motieven van de chauffeurs wel, maar hebben toch geen enkel begrip voor deze anti reclame.
Geruststelling: Jullie komen altijd wel bij ons terecht. Al moeten we een ezel huren.
De situatie in Griekenland
Het blijft zwaar voor de meeste Grieken. In Mirtos merken wij er gelukkig niet veel van. Of het moet het
kleine winkeltje van Zakusti zijn, die de voorraden niet meer kan bijvullen, wegens geldgebrek. Zij is
deze week dichtgegaan.
Aktie van Paul
De discussie over eventuele verkoop van staatsbedrijven tot aan gehele eilanden aan
toe heeft mij eerder al geïnspireerd tot het schrijven van een column, waarbij
ondermeer de Akropolis in handen zou komen van Angela Merkel. Wellicht herinner je
je dat.
Paul, onze Paul uit Mithi heeft zo zijn eigen methode. Kijk maar eens op:
http://www.youtube.com/watch?v=6CF5FCTT16U
Al eerder heeft Paul een affiche gemaakt met het zelfde onderwerp. Op de volgende
pagina hebben wij het paginagroot neergezet. Wil je zijn aktie in Nederland
ondersteunen, druk deze pagina dan gewoon af. Voor op het raam of de autoruit.

OKTOBERMAAND VAKANTIEMAAND meer verderop

COLUMN VAN DE MAAND

Geduld is een schone zaak.
Wanneer ben je een geduldig wezen? Als je het opbrengt om
tien minuten langer op een trein te wachten, zonder steeds op
je horloge te kijken? Of ben je dat pas als je als schipbreukeling
op een onbewoond eiland zit en denkt: Ach volgend jaar is er
ook weer een Kerst. Tijd genoeg.
Tijd, dat is een nogal subjectief gegeven. Goed, de klok geeft
exact aan hoe laat het nu is. Dat geldt voor Groningen en voor
Maastricht en zelfs midden in het land voor Staphorst waar de
tijd lijkt stil te staan. Zeker op zondag. Over Staphorst
gesproken, de gelovigen daar zitten geduldig, of is het
lijdzaam, een preek van een uur aan te horen over zonde en
hel. De hel is eeuwig, dus een uur is een zuchtje in die
eeuwigheid. En toch is tijd subjectief. Een kind uit UtrechtNoord dat met zijn ouders per se mee moet op vakantie naar Spanje (waarom in hemelsnaam?) heeft
even voorbij Oudenrijn al drie maal gevraagd of ze er al zijn. Als je als geliefde oma je zesjarige
kleinkind vertelt dat je over een weekje al weer terug bent uit Mirtos, is dat voor die hummel een
onoverzienbare tijd. Onder die thuisblijvende leeftijdsgroep zijn wij bepaald niet geliefd. Voor oma
zelf vliegt de tijd en halverwege haar vakantieweek moppert ze al, dat het bijna weer voorbij is.
Maar ik had het over geduld. Het wordt gezien als een deugd. Geduld is een schone zaak. Heb je dat
niet, dan deugt er iets niet. Dan zit er een vuiltje op je schone zaak. Als kind kon ik nog weleens
driftig zijn. Gewoon geen geduld hebben. Ik was een lief hartstochtelijk levend ventje. Vraag het
maar aan mijn zus. Echt waar. Ik had overal zin in. Wilde dit en dat en als het niet kon, lukte of
mocht, dan spanden mijn mollige handjes zich tot verkrampte vuistjes, die niet wild om zich heen
sloegen, maar wel onmachtig door de lucht vlogen. Dat heb ik niet meer. De tijd heeft me met enige
moeite omgevormd tot een redelijk evenwichtig mens van bijna zestig. Die overigens vindt, dat de
tijd niet omvliegt, maar omraast! En dus ben ik redelijk kalm, wellicht ook omdat dat ik dat wil. De
tijd koesteren, nu ik die nog heb. Nee, het wordt niet te zwaar.
En toch zijn er van die momenten. Knuisjesmomenten. Een gast uit een heel ver land, maar met in
zijn lichaam een op en top Grieks hart logeerde bij ons vanwege een familiefeest. Twee nachten. De
heer had vrijdagavond ingecheckt en was verder onzichtbaar. Tot zaterdagmiddag. Hij kwam thuis
voor een siësta ter voorbereiding van het grote feest. Hij zag mij en stiefelde op mij af. “No
airconditioning!” Zijn gezicht stond bars. Zijn spiedende ogen deden de rest van het verhaal:
“Meekomen, kijken en verhelpen!” Zijn hoofd deed er nog een schepje bovenop. Zo’n knik schuin
naar achteren: “Meekomen. Nu”. Ik liet de mijnheer voorgaan, trapje op, de deur in en zien wat er
loos was. Het zal wel weer een deur zijn die de gast heeft open laten staan. Dat komt veel vaker
voor. Ik controleerde de buitendeur, die wat lastig sloot, maar dat kon het niet zijn. Dus alle stoppen
bekeken en nog wat meer dingen checken die bij zo’n akkefietje horen. Ik vertelde de man dat ik het
niet kon vinden en dat ik dus Dr.Airco zou bellen. Hij kon er niet om lachen, meldde me dat hij nu
ging slapen en dat hij het wel zou merken. Jorgos, die wij dus onze Dokter Airco noemen, vanwege
zijn specialiteit aircokwalen - geen mens weet meer van aircologie dan hij kwam aan het eind van de middag. Jorgos heeft altijd alle tijd. Gelukkig maar,
want toen ik op de deur van onze gast klopte met de mededeling dat de
mecanicien was gearriveerd, liet de man weten op het toilet te vertoeven. Dat
kon ik onze dokter, die nu eenmaal geen uroloog is, niet aandoen. Dus
wachten. Tien minuten later klopte ik weer op de deur. Een gemiddeld mens
heeft voor die dagelijkse klusjes toch niet veel langer nodig. Dat had hij ook
niet, maar ik diende volgens hem nog tien minuten te wachten. Sorry dokter
Airco. “Ah, den pirazi”. Geeft niets. De dokter ging een uiltje knappen in de
stoel naast mij. Tien minuten werden minstens twintig en dan ben ik qua
mededeling nog heeeeel coulant. Uiteindelijk stapte de gast naar buiten.
“Ella”. “Kom”, klonk het bevel, schallend door het trapgat. Ik maakte de
dokter wakker en die ging direct slagvaardig te werk. Na hooguit vijftien

minuten was het klusje gefikst. De gast, een nogal gezette man, zat
inmiddels gezellig buik aan buik met de Papas Familias, een soort
huispriester, die tegenover hem zat. Ze babbelden er lustig op los en
ik wachtte geduldig tot het de gast betaamde om mij te woord te
staan. “Wij hebben uw airco klaar”. Het enige antwoord, voordat hij
zijn gesprekje met de papas voortzette was: “Maakt niet uit. Ik
gebruik toch nooit airco.”
Ik liep weg, naar binnen, de trap op, de keuken in, mijn
kantoorhoekje in, achter mijn laptop. En daar gingen twee
samengeperste vuistjes heel erg ongecontroleerd de lucht in.
De tijd lost alles op. Die gebalde
vuistjes gaan gewoon weer naar
beneden en ontspannen zich vanzelf
tot gewone handen. Even de tijd
nemen en bedenken dat de tijd van gaan voor deze gast vanzelf zal
komen. En zo geschiedde.
Ja, ik ben een geduldig wezen op een eiland. Gelukkig niet onbewoond.
Want dat is niet zo handig als je een hotelletje drijft.
OKTOBERMAAND VAKANTIEMAAND
Hoewel ik het goed begrijp, als je zegt, hallo hé, het is zomer, we zitten aan het begin van augustus
en willen nog helemaal niet denken aan bruine vallende blaadjes, wil ik toch een pleidooi houden
voor een vakantie in de maand oktober. Nu ben ik een oktoberkind. Dat is redelijk gecompliceerd
geweest tot ik een mooi liedje hoorde van Liselore Gerritsen. Het laatste couplet daarvan zegt precies
hoe je dan die maand kan interpreteren. Zie hieronder.
Hoe dan ook, de maand oktober is hier in Mirtos nog volop zonnig, lekker warm, de zee is ook heel
aangenaam qua temperatuur en het is zo heerlijk rustig. Alles in Mirtos is nog open overigens, dus je
hoeft niet bang te zijn voor gesloten luiken. Met dit alles verleng je als het ware je zomer. Een extra
vitaminestoot voor de komende winter.
De vluchten zijn de eerste helft van de maand, of ietsje eerder, niet spotgoedkoop, maar ik vind toch
een aantal mogelijkheden onder de € 300,- Vluchten vanuit Amsterdam en Brussel. Wij helpen je
graag bij het zoeken naar een zo voordelig mogelijke vlucht. Tijdens de herfstvakantie wordt het
helaas prijziger. “ Nog een spreekwoordje?
“Vallen er bladeren in ’t Hollands land, dan zit je het prettigst aan ons zonnige strand”
GRATIS ONTBIJTJE
Wij verwelkomen al onze gasten in oktober met een eerste ontbijt. Of deze nu al eerder geboekt zijn
of vanaf nu.
WANDELWEEK
In de eerste week van oktober kun je met Angela wandelen. De natuur is heerlijk, de temperatuur
zeer aangenaam en uiteraard laat Angela je de mooiste plekjes zien. Vraag ons om informatie.

Oktoberkind, oktoberkind
Opdat jij niet vergaat
De allerlaatste zoete braam
Is de eerste die jij eet
Een laatste warme zonnestraal
verwarmt jouw eerste dag
En een laatste zwaluw die vertrekt
is de eerste die jij zag
Dat is waarom een oktoberkind niet gelooft in laatste dingen
't Zal een herfstdag als een lentedag bezingen

Inmiddels hebben enkele gasten gehoor geven aan ons
verzoek om een beoordeling achter te laten op de belangrijke
beoordelings- en boekingssite TRIPADVISOR. Mieke en Ineke
bedankt. Inmiddels zijn er vier recensies, die internationaal
worden gelezen. Mooi hoor!

Fasolia Jigandes me Spanaki
Een vegetarische groente/kaasschotel
Witte boterbonen met spinazie, voor 8 personen
Ingredienten:
1 kilo bladspinazie
½ kilo grote, witte boterbonen
1 stronk prei, in rondjes gesneden
4 lente-uitjes, gesneden
1 kilo tomaten
½ kilo fetakaas
4 deciliter olijfolie
1 bosje dille, fijngesneden
Paneermeel om er over heen te strooien
Zout en peper
Voorbereiding: doe de bonen met water in een schaal en zet ze 12 uur in de week.
Bewerking:
Was de spinazie, laat het uitlekken en snijd het klein. Voeg daarbij de fijngesneden dille, de
gesnipperde lente-uitjes en de gesneden prei en de helft van de verkruimelde feta en meng dit goed
door elkaar. Snijd de tomaten en haal de zaden eruit. Snijd ze in kleine stukjes.
Neem een ovenschaal en vet deze in met wat olijfolie. Doe de helft van het spinaziemengsel hierin.
Leg hierop de gekookte bonen en bedek dit weer met de andere helft van het spinaziemengsel, de
tomatenstukjes, de olijfolie en de rest van de kaas.
Strooi er peper en zout over en tenslotte het paneermeel.
Bak het ongeveer een uur in de oven op stand rond de 180 graden.
Tenslotte:

HEB EEN HEEL MOOIE AUGUSTUSMAAND

Maria, Janja, Gabi, Siemon, Sacha en Dick

