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Beste Nieuwsbrieflezers,
Leuk: een bericht op Facebook
en wij kregen ineens twintig
abonnees er bij. Dus hierbij
een hartelijk welkom voor de
nieuwkomers onder onze
lezers.
Facebook bleek onontbeerlijk
in de berichtgeving rondom
Griekenland en Europa. Wij
hebben uit veel reacties
begrepen, dat men het op
prijs gesteld heeft dat wij
vanuit Mirtos bijna dagelijks
verslag hebben gedaan van de
kleine en grote ontwikkelin-gen. De extra editie van twee
weken geleden is ook goed
gelezen en als prettig ervaren.
Het leven gaat door, ook in
Mirtos, waar het nu gelukkig
een stuk voller is geworden.
Supergezellig om overdag of ’s
avonds over de boulevard te
paraderen. Wij vergeten dan
gelukkig dat het zo spannend
is geweest. Nog drie maanden
kunnen vakantiegasten van
ons dorp genieten. Dus ook
onze eigen gasten van Villa
Mertiza en Aleikos Panorama.
Augustus 2015: Het weer is
fantastisch, de sfeer heel
prettig. Dat is even die
zorgeloze tijd, waar de mens
in de vakantie zo aan toe is.
Veel leesplezier!

DE MIRTOS ZOMER 2015

Het is over de dertig graden. Het is ons het weertje wel. Strak,
blauw, constant en heerlijk blootloopweer. Geen drup van boven.
Maar een plons naar beneden. In zee, in zwembad. Een luie tiener ligt in de
tuin schaduwrijk te leesgamen, alle andere gasten likken ijsjes bij Avra, bij Stella, drinken
drankjes aan de waterkant. Zij dommelen, doezelen, dromen op een bedje van loom. Met een
dressing van factor 30 en geserveerd met een lichte cocktail van vakantiegeluiden zoals kinderplonsjes
kinde
en
Griekse uitboxenmuziekjes.
Dat is de Mirtoszomer van 2015.
Het is drukker, zonder overdruk.
Voller, zonder overvol.
En
Mertizagasten
zijn
zonder
uitzondering blij en tevreden. Op
dit moment veel mensen die
voor het eerst bij ons zijn. Echt
allemaal zo enthousiast over
Mirtos. ‘Verrassend, intiem, wat
een vriendelijke mensen’. Twee
gezinnen van vier personen eten
elke avond buitendeurs en de
conclusie is: Overal lekker en ongelooflijk wat je aan het eind afrekent. Nog eentje van zojuist nog: Nooit
boek ik een tweede vakantie op dezelfde plek. Maar hier kom ik volgend jaar terug. En deze mevrouw
vertrekt met haar grote kinderen naar het zwembad van onze gewaardeerde collega’s van Esperides.
En hier? In Mertiza? Siemon regelt de nieuwe aankomsten
aankomsten op Heraklion aan auto’s en taxi’s. Mylene boekt
gasten in en ruimt het ontbijt af. Maria poetst zich verschillende slagen in de warmte en ik hobbel heen
en weer naar en van Ierapetra. Iedereen dus op volle toeren.

MIRTOS ZIT NIET STIL.

BEPAALD NIET!
NIET

Kijk voor meer info op
activiteitenpagina van
Vooral in de zomermaanden is het in de avonduren heel bijzonder. Mirtos maakt
muziek. Mirtos luistert. Mirtos danst. Mirtos zingt. Er is het nodige veranderd de
laatste jaren. Had je voorheen een heel enkele keer een band in Hotel Mirtos en een groepje
Reggaemuzikanten in Ca’ Nova, of een spontane jamsessie in Platanos, vandaag de dag klinkt er bijna
iedere dag wel ergens livemuziek. Er waait wat dat betreft echt een andere wind door ons durpie aan de
Lybische zee. Een voorbeeld: Gisteravond liep ik langs het kleine kroegje Lybiko, waarvan een van de
dames,Lisa, een professionele zanger
zangeres
is. Een kring van mensen zat aandachtig
te luisteren naar het staand uitgevoe
uitgevoerde
optreden van deze zeer getalenteerde
zangeres. (Zie foto op de voorpagina)
Een dag ervoor klonk er in To Stonoto
heftiger muziek, maar zo sfeervol. Dan
wordt er gedanst. Vorige week trad de
landelijk bekende rebettika artiest Manolis
Dimitrianakis op op het plein. Met een
e
geweldige band en natuurlijk lange rijen
met etende en daarna wederom
dansende mensen. Manolis Dimitrianakis
is te zien op hiernaast vermelde video:
video
https://www.youtube.com/watch?v=8npq_ZeMNx0
.com/watch?v=8npq_ZeMNx0
De maand juli werd afgesloten met een
full moon party op het strand met DJ’s
en live muziek. Een feest voor de jonge
inwoners en gasten van Mirtos. En in
augustus zal het nog lang, weliswaar
onrustig,
ustig, maar ook levendig en
muzikaal zijn. Mirtos Bravo!

ONTDEK OOK CHANIA TE VOET
De makers van het in Mirtos
inmiddels beroemde wandelboekje
‘Discover Mirtos on Foot’ hebben
hun aanbod wandelingen uitgebreid
met een Franse en Duitse versie.
Een tip? Boek je vakantie naar Mirtos
en begin in Chania. Nog 1 Tip? Boek
bij Ryan Air een goedkope vlucht
naar Chania vanaf Eindhoven of
Weeze. Ga een paar dagen genieten
van de omgeving en van de
prachtige stad Chania. Discover
Chania on foot, leidt je naar
onbekende mooie plekjes.

VAGGELIS FYTOPOULOS CREATEUR

De meest westelijk gelegen trap naar het strand
heeft een beschildering gekregen, zoals meerdere
plekjes in Mirtos. Vaggelis Fytopoulos is er aan de
slag gegaan. Het zal nog wel wat worden
uitgebreid. Vaggelis is ook verantwoordelijk voor
het mooi blauw schilderen van alle lantaarnpalen.
En hij beschildert t-shirts in die leuke winkel Souls’
Art in Mirtos. Hij is meerdere keren te zien in de
clip ‘Mirtos on the Move’. Je kunt hem eventueel
ook spotten in een aantal rapfilmpjes via zijn
Facebook.
Al met al een zeer creatieve jongere inwoner van
ons dorp.

TASTE
OF HONEY
Het verwijsbordje naar Villa
Nostos heeft tegenwoordig
gezelschap. Delicious Local
Honey. Mirtos Honey.
Vader en zoon, beide een
enorme passie voor bijen en het
product dat die zomers ons
geven: Honing. De allerlekkerste honing. Zij hebben hun kasten op twee verschillende plekken
staan, maar verhuizen ze ook. Op
de ene plek is het een combinatie
van kruiden en van fruitbomen,
die ervoor zorgen dat hun bijen
zulke fantastisch lekkere honing
geven. Op de andere plek
wederom
bijzonder
honing
vanwege de vele dennenbomen
die daar staan. Beide locaties op
Zuid Kreta.
Vader
heeft
jarenlang
in
Nederland gewoond en zoon
delen van zijn leven in Engeland.
Degenen onder jullie die de
uitstekende gastvrouw van Villa
Nostos kennen: Despina, zien dat
vader duidelijk een broer van haar
is. Hij woont naast Nostos en je
kunt een bezoekje aan hem of zijn
zoon brengen. Wedden dat je met
een paar potten in de hand
afscheid neemt?

Giannis en zoon Ilias Stampouli

MELI MIRTOS
VILLA NOSTOS
mirtosbeekeeping@yahoo.com
www.facebook.com/mirtos.honey

Een mens met veel ideeën op zijn bureau
Wie of wat heeft hij dan nodig?
Mijn kantoortje bevindt zich op de eerste verdieping. In
de keuken. Achter de boekenkast. Een enkeling onder de
onze gasten heeft zijn hoofd weleens om het hoekje
gestoken om te zien dat mijn kantoor niet bepaald dat is
van een geordende zouteloze boekhouder. Ik heet nu
eenmaal niet Schäuble. Ho ho, ik ben een groot
bewonderaar van boekhouders. Nou ja, de goede
boekhouders, die niet alleen op de centen letten, maar
ook en vooral empathisch zijn. Daarover zo wat meer.

Mijn kantoor is een beetje weggemoffeld. Niet dat ik iets te verbergen heb. Ik heb veel op te bergen,
maar niet te verbergen. Het is op mijn bureau een beetje rommelig. Mylene doet nog wel eens een
poging in die rommeligheid enige orde te scheppen. Ik hoor dan heel soms een kleine zucht. Er komen
dan wat tips voor mij, maar ik zeg altijd: Op mijn bureau ligt geen rommel. Dat zijn overal ideeën. Niet
zelf bedacht, deze tegeltjeswijsheid, maar wel veel door mij gebruikt. En zo is het. Echt waar.
Ideerijke mensen hebben wel altijd mensen
nodig die al die gedachten, plannen,
vergezichten wat stroomlijnen. Siemon kan dat
ook. En hij weet bij tijd en wijle er ook wel een
handremmetje op los te laten. Maar verder laat
hij me maar. Ook hij moet op dit kantoortje
soms dingen doen. Taxi’s regelen en
huurauto’s.
Aankomsten
en
vertrekken
inventariseren en deze communiceren met de
Sylvies en Olga’s in ons vak. Dames hier, die
geordend te werk gaan met het vervoer van
vakantiegasten. Hij schuift wat ideetjes opzij en
gaat vlijtig en accuraat aan de slag.
In mijn boek: ‘En het werd…Griekenland’ heb ik ooit mijn
martelgangen beschreven als ik naar mijn boekhouder moest.
Hoe ik zuchtend en kraakkreunend mij de trappen ophees, om
daar het verbale mitrailleurgeweld van de chef de bureau te
moeten ondergaan. Bij het verlaten van het pand te allen tijden
een stuk armer dan ik dacht.
Tegenwoordig huppel ik als een jonge hinde de trappen op van
mijn tweede en zeker ook laatste boekhouderstrap. Niet dat ik
van hen af wil. Nee, alsjeblieft. Begrijp me niet verkeerd. Anna,
de cheffin, de energie waar alles om draait, haar zakenpartner
Vaggelis, de nieuwste aanwinst Nikos en …. Nancy.

Oh Nancy! Mertiza’s hoop in bange dagen.
Nancy heeft ons dossier en kent dat van A
tot Z en terug. Nancy, altijd bezorgd om
ons, altijd alles minstens driemaal
uitleggend om vooral niet achteraf te
moeten constateren, dat zij dat een vierde
keer had moeten doen. Nancy die mij
bemoedigend
toelacht.
Nancy,
die
wanhopig kan uitroepen: ‘Wai Dierk, wai
joe doe dat’. Die mij een hartelijk Bravo
toeroept. Dit alles al naar gelang ik wat
onnozel kijk, ik dumbofouten heb gemaakt
of haar snel aan benodigde documenten
heb geholpen.
De afgelopen maanden waren voor ons bij tijd en wijle niet eenvoudig. Een controle leverde narigheid
op en niet zo’n beetje ook. Domme pech, zal ik maar zeggen. Baas Anna ging in spoedoverleg met
Nancy, Vaggelis ging zoeken en Nikos bellen. Al het werk werd opzijgeschoven en dit boekhoudquartet
stortte zich op een moeilijk Mertizadossier. De eindconclusie was: ‘Dirk, we make you clear’ en Nancy
werd de projectleider.

Wij zijn nu zes weken verder. Alles is rond. Alles is opgelost, ingelost. Wat een bureau. Wat een
mensen. Wat een Nancy! Dus nooit, maar dan
ook nooit zal ik lelijk doen over goede
boekhouders. Mensen met zoveel ideeën op hun
bureau, in hun kantoortje, al of niet
Wer ist diese
weggemoffeld in een ontbijtkeuken met
bibliotheekexpertise, die mensen kunnen niet
verdammte
zonder een Mylene, een Siemon, maar al
helemaal niet zonder de Nancy’s in de wereld.
Leve de bekwame boekhouder, de empathische,
meelevende en deskundige boekhouder. Ik draag
hen op beide handen. Alleen die Schäuble, die
mag ik niet. Maar dat wist je al. Toch?

NANCY!!!

KIP MET PRUIMEN, PREI EN FETA

De slager had de kip aan de buikzijde al doormidden gehakt, dus
heb ik de kip , na de vulling er in te hebben gedaan met touw als
een rollade vastgebonden:
De vulling: prei in rolletjes gesneden, platte peterselie, feta in
brokjes en rode puntpaprika in stukjes en enkele gedroogde
pruimen. Daarna met touw weer vastgebonden. Maar je kunt
de kip natuurlijk ook heel laten en vullen.

INGREDIENTEN
1 hele kip
1 prei
16 gedroogde pruimen
1 rode puntpaprika
1 plak feta in brokjes
wat takjes platte peterselie
zout
peper
cayennepeper
honing
1 blikje tomaten in stukjes
olijfolie
eventueel een glas rode wijn.
eventueel wat kaneel

De kip bestrooien met zout, zwarte peper en cayennepeper.
Een warme braadpan met olijfolie besprenkelen en heet laten worden. De kip erin braden tot
alle zijden er mooi lichtbruin uitzien.
Besprenkelen met honing, zodat het mooi karameliseert.
Een blikjes tomaten in stukjes toevoegen en eve
eventueel
ntueel wat rode wijn. Laat zo ongeveer een
kwartier doorsudderen.
De kip en de ontstane saus overdoen in een ovenschaal en bedekken met aluminiumfolie.
Zet dan nog ongeveer een uur in de oven op 180 graden.
Lekker met gele rijst en een salade.

Retourvluchten
Retourv
luchten vanaf Bremen
Düsseldorf
sseldorf en Keulen blijvend
de allervoordeligste!
aller
deze zomer
Bremen – Heraklion 7/8 – 21/8
Bremen – Heraklion 7/8 – 24/8

€ 260,€ 270,-

Keulen – Heraklion 10/8 – 24/8
Keulen – Heraklion 14/8 – 24/8
Keulen – Heraklion 16/8 – 31/8

€ 239,€ 229,€ 269,-

Düsseldorf – Heraklion
15/8 of 16/8 heen en terug 28/8

€ 297,-

Alle luchthavens snel en uitstekend bereikbaar

Beste Gasten, beste lezers van onze Nieuwsbrief,
In de maand augustus hebben wij nog het nodige beschikbaar. September
zit helemaal vol, maar in oktober kunnen wij vanaf de 4e nog gasten
herbergen. En die gasten boffen met een heerlijke fles Lyrarakis wijn.
Oktobermaand Wijnmaand. Dan organiseren wij ook een keer een
wijnproeverij.

Heb een mooie nieuwe maand.
Hartelijke groet van het Mertiza Team!!

