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Beste gasten, beste lezers van de nieuwsbrief,
Februari, dit jaar gewoon weer 28 dagen lang. De kortste onder de
twaalf maanden. Volgens bepaalde jaartellingen de laatste van een
jaar. Met maart begint dan de nieuwe telling. Je kunt dit in de namen
die wij voor de maanden hebben terugvinden. September. Sept is
zeven in het Frans. En in het Grieks is ochto, acht, dus is oktober de
achtste maand. En Dekka is tien in dezelfde taal. Dekembrio.
December.
Je zou kunnen zeggen dat met maart het nieuwe leven begint. De
meteorologische lente begint daarmee. Weermannen en –vrouwen hanteren die dan ook.
En zo kun je de maand die nu voor ons ligt zien als de finale van de winter. Gelukkig voor velen
de kortste, dus een slordige vier weekjes en de deuren en ramen kunnen open. De frisse licht
geurende lucht ademt daarmee een nieuwe periode in.
Tot die tijd moeten wij het er nog even mee doen. Dan helpen mooie zonnige plaatjes en
filmpjes om door de korte dagen heen te komen. Ze lengen overigens al. We merken het. Wat
ook kan helpen is een vrolijke nieuwsbrief, die verhaalt over een dorpje badend in helder licht.
Veel leesplezier!
De beoordelingssite Zoover herijkt jaarlijks zijn ranking. De betekent dat de
vroegste beoordelingen minder waard worden ten opzichte van de actuelere.
Dat levert ons een lichte stijging op. Wij zijn van 9.4 naar 9.5 gestegen en
daarmee blijven wij staan in de top drie van het aanbod in Mirtos. Qua aantal
beoordelingen staan wij op nummer 1. Wij lezen op de reserveringsformulieren met regelmaat dat gasten ons mede hebben gekozen dankzij de mooie beoordelingen.
Restaurant Akti
Aleikos Panorama is het eigendom van Popi en
Aleikos. Gasten die daar verblijven komen hen daar
zo nu en dan tegen. Meer bekendheid geniet het
echtpaar door hun restaurant Akti, helemaal links
op de boulevard, of zoals je wilt, de meest oostelijk
gelegen horecagelegenheid.
Afgelopen jaar hebben Popi en Aleikos Akti niet
geopend, vanwege hun drukke werkzaamheden in
de kassen. Deze winter meldde Popi mij dat zij het
restaurant definitief van de hand hebben gedaan.
Daarmee is een gastvrij plekje aan de boulevard
verleden tijd. Siemon zal ondermeer hun beroemde
Kleftiko missen en ik de vier kazen Saganaki.

Nauwere samenwerking met Corendon Dutch Airlines
Dit jaar gaat de jongste onder de Nederlandse chartermaatschappijen zijn
vluchten vanuit Amsterdam naar Heraklion uitbreiden van 3 naar 7 vluchten
per week. Dat betekent dat je op elke gewenste dag van de week naar Kreta
kunt vliegen.
Wij hebben een overeenkomst gesloten met Corendon, zodat je in het vervolg
ook je vluchten door ons kunt laten verzorgen.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Heel simpel. Op het reserveringsformulier kun je aangeven of je de vluchten
door ons wilt laten verzorgen. Dan doen wij de boeking en krijg je via ons de
tickets per mail thuisgestuurd. De betaling van de vlucht is 50% bij boeking
en zeven weken voor vertrek de overige 50%. De betaling kun je doen op
onze Nederlandse rekening 2925226 ten name van D.J.Ridder in Tiel.
Meestal is de vlucht bij ons een beetje goedkoper dan wanneer je het zelf
rechtstreeks doet, online of telefonisch. Geldt alleen voor Corendon.
Wij zullen overigens altijd blijven kijken of er elders voordeliger vluchten zijn.
Zoals je van ons gewend bent.

Nespresso nu in Mirtos
Zoals wij al aankondigden, hebben
wij naast de wereldbefaamde Senseo
Crema vanaf 2013 ook een heuse
Nespresso op voorraad.
Het is een mooi compact apparaat
dat
werkelijk
heerlijke
koffie
produceert, mits je er een cupje in
doet en op de juiste wijze.
Wij hebben gekozen voor een simpel
model, waarbij je de keuze hebt
tussen een espresso of een lungo.
Ook hier geldt: Zelf je koffie
meenemen uit Nederland of België en
bij ons het apparaat lenen.
Tip: Je kunt tegenwoordig cups in de
supermarkt kopen. Deze koffie is wel een stuk duurder dan gewone koffie of koffiepads. Je
betaalt ruim 3 Euro voor tien cupjes. Maar eerlijk is eerlijk, de smaak is er ook naar.
Wandelfilmpjes
Wat ook zo leuk is in ons
gastheerschap, is dat je soms
mensen na jaren weer ontmoet. In
de jaren zeventig deed ik
jeugdwerk in Gouda. Daar werkte
ik samen met Rob en Joke de
Weger. Een paar jaar geleden
kwamen zij samen met vrienden
uit die tijd als gast in Villa Mertiza.
Dan heb je een hoop tijd, al
pratend, in te halen. Het echtpaar,
toen ouders van twee opgroeiende
jongens en nu grootouders,
houden van wandelen en zijn met
Angela enige malen op stap geweest. Rob is een verwoed filmer en heeft een aantal
wandelingen vastgelegd op film. Twee korte versies daarvan zetten wij heel binnenkort op onze
websites:
www.mirtos-wandeldorp.com en www.mertiza.com. Rob, heel erg bedankt!
Van oude mensen en dingen die voorbij gaan
Deze foto is een paar jaar geleden genomen op een
dorpsfeest in Mirtos. Een beeld dat niet meer terug
zal keren. Mevrouw Fotini is afgelopen maand
overleden. Zij was de echtgenote van Mijnheer
Manolis, de oud-burgemeester van Mirtos en de
moeder van Nikos en Yanna. Yanna kent iedereen
als eigenaresse van Hotel Mirtos en als voormalig
gastvrouw van de bijbehorende Taverna. Wij
kennen mevrouw Fotini als een aardige dame. Je
moest haar even leren kennen, maar als het over en
weer klikte, dan was er een bijzonder contact met
haar. Helaas had zij te kampen met veel
beperkingen, waarmee oude mensen worden
geconfronteerd. Mirtos is een karakteristieke dame
kwijtgeraakt.

Hoe gaat het met de boekingen?
Wat wij zo merken is dat wij beslist niet
mogen klagen. De meivakantie is zo goed als
volgeboekt en de maand mei is zelf voor 70%
al bezet. Dit laatste betreft vooral Villa
Mertiza.
De eerste week van juni zit ook helemaal vol
en de tweede voor zo’n 75%. De rest van het
seizoen is er nog volop plaats. Dit is overigens
heel normaal. Heel veel mensen boeken
bijvoorbeeld hun zomervakantie laat.
Omdat april en het tweede deel van juni
achterblijven, hebben wij een aantal
fantastische aanbiedingen. In april voor vlucht
en verblijf vanaf € 450,- en in juni voor vlucht,
verblijf en transfer vanaf € 499,- Kom je drie weken in juni, dan betaal je voor vlucht, verblijf en
transfer maar € 650,- p.p. Daarmee zijn wij in die periode veruit de voordeligste aanbieder in
Mirtos. De aanbiedingen vind je op een van de volgende pagina’s van deze brief.
30 april in Mirtos
Het hoge woord is eruit. Onze koningin doet afstand van de troon en haar
zoon wordt het nieuwe staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden.
Deze gebeurtenis vindt, zoals inmiddels iedereen weet, plaats op 30 april.
De laatste keer dat op die datum Nederland oranje kleurt. Het jaar daarop
wordt het 27 april. Nou ja, 26 voor één keertje omdat 27 april op een
zondag valt. Het wordt nog puzzelen de komende jaren, als dit feest moet
worden ingelijfd in de meivakantie.
In Mirtos gaan we oranje sinaasappelen persen, op ons ontbijtbuffet
koekhappen, plastik zak lopen verdelen onder de kamers, blikwerpen op
de bergen rondom ons en jeu de boules bij elkaar vegen op het terras.
Natuurlijk kan op de nieuwe tv’s worden gevolgd hoe het er op die dag
toegaat. En Siemon wil Oranjebitter meenemen op onze terugreis.
Kortom, ook in Mertiza gaat 30 april niet zomaar voorbij.

Somberen en klagen
Februari is voor sommigen een regelrechte sombermaand. De onder tien
graden periode heeft al veel te lang geduurd. Het verlangen naar krokussen
en narcissen in hoofd, hart en op tafel en vensterbank begint jeukerig van
aard te worden. Nu helpt het al helemaal niet dat er economen zijn die ons
landschappen schilderen van sombere soberheid. Met andere woorden:
Waar is de put? Daar is de put!
En zo kan het somberen geluidsrijk overgaan in klagen. Daar is de mensheid
goed in. Ik geloof niet wat men vaak zegt: ‘Daar zijn wij Nederlanders goed
in’. Nee, het zit meer in onze menselijke aard. Nederlanders uiten het
misschien wat sneller. En ook dikwijls georganiseerder.
Klaaglijnen,
klachtenbureaus
met
soms
heuse
klachtenloketten met een klachteninontvangstneemmevrouw of –mijnheer, die het doorspeelt naar een
klachtenbehandelings-mijnheer of -mevrouw. Zelfs een
klachtensite voor mensen die problemen hebben met
Polen zit in het systeem van sommige kromdomdenkers.

Ik kan daar allemaal niet zo heel veel mee. Ik denk soms:
Waar gaat dit over? Natuurlijk, als een overkoepelend orgaan
snoeihard wil snijden in de geestelijke gezondheidszorg, dan
kan ook ik mij daar zeer pissig over maken. Te hoge salarissen
van toplieden in de zorg, daar heb ik moeite mee. En armoede
in Nederland mag niet. Mag nergens ter wereld.
Maar waar gaat het over als een advocaat klaagt over
vrijgegeven van beelden van een afschuwelijke mishandeling
in Eindhoven door een stelletje hufters. Zij kiezen toch voor
openbare geweldpleging? Onder een bewakingscamera? Gedenkt het Hilversumse gezegde:
‘Als je met je kop niet op tv wilt, moet je ook niet meewerken aan een televisieprogramma’.
De Nederlandse spoorwegen hebben een aangepast rooster ingevoerd toen het lelijk weer was.
Wel vijf dagen lang. Zij communiceerden dit via hun website www.ns.nl Er kwamen talloze
klachten binnen bij klaagclub Rover. Ik denk dan: maar ze rijden toch op tijd en jammer dat je
een half uurtje moet staan. Lang zitten verhoogt de kans op trombose.
Toen ik in 2002 voor het eerst in Mirtos kwam, op uitnodiging van mijn goede vriend André, viel
ik met een zachte landing in een landschap van eindeloze tijd. Met een bevolking die de tijd nam
zoals het was. Net weg uit de omroepwereld waar iedere seconde telde. Stresskipje Dick in
luilekkertijdhebbenland. Wat een overgang, maar er eenmaal gewend: wat een andere tred. Van
rennen en racen naar luieren en kuieren. Twee belangrijke weken in mijn leven, die achteraf
gezien het begin waren van ons bestaan in Mirtos.
Ik klaag ook. Als mijn boekhouder zijn spullen niet
op orde heeft en mij een naheffing op de
volksverzekering presenteert van enkele duizenden
euro’s, dan neem ik mopperlaaiend knorknarsetandend afscheid van het seizoen. Ik had deze
winter liever boodschappen gedaan bij AH, maar het
werd Lidl. Met eenmaal genomen afstand
constateren wij nu dat daar helemaal niets mis mee
is. Ik klaag als de Griekse fiscus mij een extra
voorschot vraagt over de omzetbelasting voor het
nieuwe jaar van 80%. Ik ben dan realist genoeg om
te weten dat dit geld hard nodig is om de staatskas
op orde te krijgen en dat ik in 2013 nog maar 20%
over dit nieuwe jaar hoef te betalen.
Even nadenken, even die ruim voorradige tijd nemen
en je bent terug in de realiteit. Dan is er plek voor berusting en soms zelfs wat begrip.
Het is februari. De maand van de lengende dagen. Stipjes op de horizon worden groter. Nu nog
met een verrekijker zichtbaar, straks met het blote oog en daarna in volle glorie getoond met
zicht op alle details. De maand waarin de eerste puntjes groen de grond uitkomen als belofte
van kleuren en geuren. De zomer is nog ver, maar de lente is al dichterbij.
De kracht van het positief denken. Ik geloof daar wel in, al moet ook ik of moeten anderen mij
eventjes fijntjes soms bij die wijze levensles
houden.
Daarom genieten wij ook van de somber
aandoende eerste maanden van het jaar. We
ergeren en mopperen misschien wel een beetje
mee, maar dat mag geen naam hebben. Ik hoor
nu iemand denken: Ja ja, maar jullie gaan begin
maart weer naar Mirtos. Dat is waar. Maar het
mooiste was haar rode haar. (naar Arne Jansen)
Kortom, klaag niet teveel als er niet teveel te
klagen is. Somber niet teveel als er niet veel te
somberen valt. Kijk vooral vooruit naar het
voorjaar dat hoe je het wendt of keert, er
onafwendbaar en onomkeerbaar aan komt.

De koffer
Twee jaar geleden mocht ik het boek: “En het werd… Griekenland” publiceren. Vandaar de
mooie, door Inger Landsem geschilderde, aquarel op de voorpagina van deze Nieuwsbrief. In
het boek een verhaal over koffers. Een beetje een hilarische story over die wonderlijke nutteloze
dozen, die een paar keer per jaar even het allerbelangrijkste zijn in het leven van een mens.
Dit keer een wat meer serieuze benadering van dit fenomeen.
Het is geweldig als je uit vrije wil de koffer van onder of boven de kast kan pakken en deze kan
vullen met spullen die je nodig hebt. Op reis om te kunnen genieten van goede momenten.
Helaas zie je ook beelden van mensen die volkomen onvrijwillig hun spullen moeten pakken om
te vertrekken uit onveilige situaties. Syrië is daar een vreselijk voorbeeld van.
Over zo’n koffer heb ik een, min of meer, biografisch liedje geschreven dat zaterdag jongstleden
voor het eerst op de planken is gebracht door lieve vriend en ook Mertizagast Nick Teunissen.
Je kunt het zien op you tube: http://www.youtube.com/watch?v=TlHIzi79BSc
Hier volgt de tekst. Gewoon om altijd voor even te beseffen dat wij bevoorrechte mensen zijn.
Op mijn reis heb ik een koffer meegenomen
Die veel te groot was voor een joch van veertien jaar
Bagage vol met stukgeslagen kinderdromen
Om in een ver en onbekend land aan te komen
Waar mensen zeiden, Joh, geef mij die koffer maar.
Zij begrepen niet dat ik hem zelf moest dragen
Dat ik hoe jong en klein van stuk die koffer droeg
Zonder maar één moment mijn stappen te vertragen
Zij stelden heel voorzichtig mij hun eerste vragen
Maar ik ging zwijgend verder als men mij iets vroeg.
In een vreemd huis heb ik mijn koffer weggeborgen
Ik schoof de zware last onder mijn nieuwe bed
Daar was mijn korte leven veilig opgeborgen
Daar kon ik waken tot er met de nieuwe morgen
Een heel nieuw leven ver van huis werd ingezet
Ik heb mijn koffer toen voorzien van zware sloten
En heb hem ver weg opgeborgen in een hoek
Mijn oude naam erop gezet in hanenpoten
Mijn oude leven moest voorgoed zijn afgesloten
Zo raakte wat ik meegezeuld had langzaam zoek.
Maar op mijn doorreis stond naast dozen en wat tassen
Op een perron waar ik alleen was uitgestapt
Ineens mijn koffer ingedeukt en vol met krassen
Verdwaalde angst, die nergens meer in leek te passen
En door geen slot tegen te houden, was ontsnapt.
Ik heb op verre vuilnisbelten, in rivieren
Van hoge torens geprobeerd hem kwijt te zijn
Zonder bagage wilde ik het leven vieren
Maar de last van wat ooit was vond steeds manieren
Er stond met regelmaat een koffer bij de trein
Er is dus niets, nee zelfs geen ketting is voorhanden
Sterk genoeg voor dromen die je herbeleeft
Met beelden, geur, geluid van angst in oorlogslanden
Die neem je overal naar toe met in je handen
Die ene koffer die van jou is
Van jou zolang je leeft.

APRIL 2013
MOOI VOORDELIG NAAR

VILLA
MERTIZA
Vlucht + verblijf
Vertrek tussen 7 en 14 april
(vertrek alle dagen van de week)

8 dagen
2 weken
3 weken
Prijzen per persoon zijn gebaseerd op basis van 2 personen per studio.
Geen extra kosten, zoals calamiteitenfonds, reserveringskosten,
preferentiekosten, airco en gratis gebruik zwembad op 100 meter afstand.

JUNI 2013
MOOI VOORDELIG NAAR

VILLA
MERTIZA
Vlucht + verblijf + transfer
Vertrek tussen 14 en 21 juni
(vertrek alle dagen van de week)

8 dagen
11 dagen
2 weken
3 weken
Prijzen per persoon zijn gebaseerd op basis van 2 personen per studio.
Geen extra kosten, zoals calamiteitenfonds, reserveringskosten,
preferentiekosten, airco en gratis gebruik zwembad op 100 meter afstand.

KRUIDIGE GEHAKTSPIESJES MET KNOFLOOKSAUS
Ingredienten voor 4 personen
400 gram rundergehakt
400 lamsgehakt
1 fijngehakte ui
2 eetlepels fijngehakte peterselie en selderieblad
1 tl gemalen koriander
1 tl chilipoeder en/of paprika
1 tl kaneel
2 tl komijnpoeder
3 teentjes knoflook uit de pers
zout en vers gemalen zwarte peper naar smaak.
*Je kunt de kruiden en specerijen oneindig variëren\.
Bereidingswijze
Meng de ingrediënten in een kom en kneed het goed door
elkaar
en maak dit tot een smeuïge massa. Verdeel het in 8 porties
en
rol ze tot worstjes van gelijke dikte en grootte.
Kneed de worstjes rond een stevige spies of natgemaakte
satéprikkers.
Leg ze in de koelkast om op te stijven. Wel afdekken.
Rooster de spiesjes op een barbecue of onder de grill. Geen grill?; doe ze dan in een grillpan of
koekenpan(zonder spiesjes) met wat olijfolie. Draai ze regelmatig om. Ze zijn in 8-12 minuten gaar.
Partjes citroen op elk bord en klaar is kees.
Knoflooksaus:
1 bakje yoghurt, 2 teentjes uitgeperste knoflook, zout en peper naar smaak.
Meng in een schaaltje de yoghurt met de knoflook,
2 eetlepels olijfolie en zout en peper naar smaak.

Serveertip:
Lekker brood, bijvoorbeeld Pitabrood en een Griekse salade.

Beste lezers van de nieuwsbrief van februari,
Dit was hem dan weer. Hopelijk hebben jullie hem met veel plezier gelezen.
Wij sluiten af met een pagina waarin wij met fotootjes vertellen waarom wij denken dat Villa Mertiza anders
is dan andere.
Heb een mooie februarimaand. Heel graag tot in maart of eerder per mail, Facebook of telefoon.
Hartelijke groet van het Mertiza Team

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

Extra Mertiza

