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GRIEKSE LOEMPIA’S
Siemon vindt ze uit

Beste gasten,

beste lezers van de

Nieuwsbrief,
Begin februari. Het definitieve einde van
de eerste maand van dit nieuwe jaar.
Die eerste maand is voor Griekenland
niet zomaar een maand. Er heeft zich in
het land een politieke omwenteling
voorgedaan die grote gevolgen kan
hebben. Natuurlijk hebben talloze heel
knappe koppen uit de politiek, de
economie en de bankwereld er al hun
mening over gegeven. En ook de
commentaren in de kranten hebben er
vol van gestaan en vullen nog steeds
grote stukken krantenpapier. Dat zal
ook nog wel even duren. Ik verwacht
sowieso enkele maanden. Straks een
visie vanuit ons gastheerschap en
ondernemerschap.
Zijn wij pessimistisch? Nee, dat niet.
Wel hebben we onze zorgen. Moeten de
vakantiegangers in het land, dus ook
onze gasten zich ernstige zorgen
maken?

Begin januari heeft Griekenland en ook Kreta
een enorme hoeveelheid sneeuw op de kop
gehad. Het leverde prachtige plaatsjes op,
maar natuurlijk ook overlast in het verkeer
en kou voor de mensen. Maar waar iedereen
blij van wordt is de hoeveelheid water die dit
oplevert voor het land. Een goede buffer
voor de komende zomer. Wat zal het overal
kleurrijk zijn!!

Demis Roussos is gone with his
‘friend the wind’. Wat kleine persoonlijke
herinneringen aan een opmerkelijke
zanger, die op zijn manier Griekenland
op de kaart heeft gezet.
En hoe gaat het tot nu toe met de
boekingen? Is er nog keuze genoeg
voor onze vaste gasten, of niet?
Heel veel

LEESPLEZIER

Wij hebben nog zestien stoelen in
optie op de vluchten 9/4 heen en
16/4 of 23/4 terug.
Amsterdam – Heraklion.

Griekenland heeft gekozen. Hoe nu verder?

Alexis Tsipras is de nieuwe premier van Griekenland. Een klinkklare overwinning voor een radicaal linkse
partij maakt deze nog jonge man de belangrijkste politieke persoon van Griekenland. De uitslag is
overweldigend, maar kent net niet genoeg stemmen om zonder een coalitiepartij te gaan regeren. Een dag
na de verkiezingen was de coalitie al een feit en zijn namen van nieuwe ministers bekend.
Er heerst een sfeer van hoop en veel verwachtingen. Zo begrijpelijk, want grote delen van de bevolking
leven onder de armoedegrens. 25% werkeloosheid en zelfs 50% van de jongeren zit zonder een baan. Wij
hebben van dichtbij kunnen zien hoe mensen, waaronder veel jongeren, zich grote zorgen maken over de
toekomst van het land. Ook op Kreta. Gesprekken met mededorpsbewoners over dit onderwerp kenden
weinig vrolijkheid.
Geen wonder dat een partij die belooft een einde te maken aan zoveel schrijnende omstandigheden een
klinkklare overwinning boekt. Mede dankzij heel veel jonge kiezers.
Het is Griekenland zo gegund dat het weer kan ademen. En toch maak ik me zorgen. Er zijn zoveel beloften
gedaan. Met als belangrijkste dat de schulden die het land heeft niet zullen worden terugbetaald of hooguit
voor een deel. De minimumsalarissen komen op €750,-. Ambtenaren die ooit waren ontslagen komen terug
in dienst. De mensen die het niet kunnen betalen krijgen elektriciteit gratis. Zo een greep uit een bonte
mengeling van kiezersbeloften. Ik ben bang dat de
nieuwe regering zonder een
gedekte cheque de Grieken
van alles heeft beloofd. Wie
zal dat betalen? Europa? De
ECB, het IMF? Brussel is niet
gewillig om de nieuwe
regering een flink eind
tegemoet te komen. En wat
gaat er dan gebeuren? Toch
die gevreesde Grexit? een
bankenrun? Of, wat sommigen beweren, een open
nieuwe kans om buiten
Europa om het land weer op
te bouwen.
(Eerste ontmoeting van Yannis Varoufakis, minister van financiën met Eurogroepvoorzitter Jeroen
Dijsselbloem was niet erg hartelijk)

Wij hebben een piepkleine onderneming. In het toerisme. Altijd als in de Nederlandse pers en politiek
Griekenland als zorgenkind wordt omschreven, houd ik een beetje mijn hart vast. Nog geen maand geleden
begon een economisch redacteur van de Telegraaf het versleten begrip bananenrepubliek weer van stal te
halen. Beginnen ze weer? De beeldvorming dat een vakantie naar Griekenland een gewaagde onderneming
is steekt dan weer de kop op.
Hoeveel zorg ik ook mag hebben, ik vertrouw anderzijds ook wel erg op de
veerkracht en de nieuwe hoop die mensen wellicht vleugels geeft. Vleugels om de
talloze problemen, die nu zullen komen met Europa en banken en allerlei intern
gedoe, te overstijgen. Want er is een grote wil. Een enorme drijfkracht ontstaan.
Laten wij hopen dat al niet heel snel die drijfkracht omslaat in een verlammende
teleurstelling. Zoals ik al zei: Ik gun dit land met zoveel bijzonder aardige en
gastvrije mensen lucht. Misschien is die enorme sneeuwval, die vruchtbaar werkt
in dit land, wel een mooi teken van de goden. Moge dit zo zijn.

DEMIS ROUSSOS
OVERLEDEN

Ja hoor, ook ik had die plaat. Het was de eerste
grote hit van Aphrodite’s Child. Een driemanschap
met Vangelis Papathanasiou, die later als
instrumentalist net zo bekend werd als de leadzanger
met die wat hese, hoge, dus kenmerkende
stemgeluid. ‘Rain and Tears’ uitgekomen in
1967 was, zoals meer hits in die tijd gebaseerd op een
klassiek stuk: Canon in D majeur van Johann Pachabel.
Meegalmen, maar in de verste verte niet Roussos’ hoogte
halen. Ik hield wel van zijn stem en de composities die hij
zong, dus ook van zijn hits als: It’s five o’clock’ ‘I want to
live’, ‘Spring Summer Winter and Fall’ en ‘My friend the
wind’ Uiteindelijk heeft hij meer dan 60 miljoen platen
verkocht.
Na een leven van bijna 50 jaar als zanger en componist is hij
in een ziekenhuis in Athene overleden aan de gevolgen van
kanker. Hij werd 68 jaar.
Even ben ik naar mijn platenkast gelopen en het klopt: Ooit
mocht ik samen met mijnheer Roussos op een L.P. staan. Ik kende
hem. Hij mij natuurlijk in de verste niet. Demis Roussos. Rust zacht.

IEDEREEN DIE ONS EEN MOOIE KERST/OUD EN NIEUWGROET HEEFT GESTUURD, HARTELIJK DANK!

Voorjaarsrolletjes

Griekse stijl.

Iedereen kent wel de Vietnamese “Springrolls”, (loempia’s)
gefrituurd en geserveerd met een rode pittige saus.
Hieronder volgt een
variatie op deze rolletjes,
die niet zijn gefrituurd,
maar juist als verse
snack gegeten kan
worden. Als omhulsel (of
bodem) gebruik ik
rijstpapier, verkrijgbaar in
de toko of Chinese
winkels als “Oriental”.
Voordeel van rijstpapier is
dat het glutenvrij is, zodat ook mensen die een glutenallergie hebben ze kunnen eten.
Voor de vulling kun je een hele reeks aan ingrediënten
gebruiken. Handig is om bakjes of schaaltjes klaar te
zetten om de ingrediënten in te kunnen doen.
Vooraf: week mie of rijstmie in warm water. Bak
eventueel wat garnalen, je kunt ze ook vers en
ongebakken gebruiken of neem een restje koude kip
of gyros in stukjes gesneden. Bak wat fijngesneden ui
en paprika en laat het in bakjes afkoelen, voordat je
ze in de vulling verwerkt.
Snijd mint, peterselie of koriander fijn. Rasp wortels of
gebruik julienne van wortel. Snijd komkommer in
reepjes en haal de zaadlijsten eruit.
Snijd Feta in heel dunne stukjes.
Snijd wat marouli of een andere soort sla fijn of
gebruik ruccola.
Maak een wat dunnere variant van tzatziki; deze kun je over de ingrediënten doen als binder of apart
serveren als dipsaus.
Neem een grote, lage schaal met lauwwarm water. Pak een rijstvel en week het vel totdat hij wat
vouwbaar is. Leg het vel op een plat bord en begin ingrediënten erop te leggen. Laat de randen
ongeveer 1 ½ a 2 centimeter vrij zodat je kunt omslaan en rollen. Begin iets onder het midden met het
vullen.
Leg bijvoorbeeld wat sla als eerste, daar bovenop wat mie, wat feta, dan wat wortelrasp en wat
komkommer. Dan wat garnalen, kip of vlees en daarna wat fijngehakte kruiden. Sla de linker- en
rechterzijkant over de vulling en begin dan van onderop
het rijstvel op te rollen, zodanig dat de vulling helemaal
bedekt is. Je moet redelijk snel werken en zorgen dat
het rijstvel niet al te vochtig is, anders gaat het snel
aan je vingers plakken.
Mocht je ze vooraf klaarmaken is het handig ze stuk
voor stuk in plastic folie te wikkelen. Iedereen kan zo
zijn of haar eigen variatie maken. En je kunt de rolletjes
heel goed als een soort sushi in 4 of 5 stukken snijden.
Serveren met wat tzatziki als dipsaus !
Eet smakelijk! Kali orexi!

HOERA:
JONGE
ONDERNEMERS
In ons dorp Mirtos heeft het afgelopen jaar
een aantal jonge mensen de handen letterlijk uit de mouwen gestoken. Zij waren het
werkeloos zijn zat. Of hadden een kantoorbaantje dat ver onder het niveau van hun opleiding lag. Zij
keerden hun spaarvarkentje om en leenden her en daar wat geld bij om hun eigen business te starten.
En zo verschenen er een paar eigenzinnige shops in het centrum van hun dorp. Daar verkochten zij
kleding, tassen, sieraden en wat zo mooi was, heel veel maakten zij zelf.
Zo zaten twee jonge mannen dag in dag uit bijzondere t-shirts te schilderen en werkten de jonge
vrouwen aan tassen, die gemaakt werden van
glossybladen. Een schouderlinda of een handgriekenlandmagazine-tas. Het eerste jaar werd
een groot succes. Zelfs bedrijfjes elders, binnen
en buiten Griekenland, waren geïnteresseerd in
hun producten.
Als ik even binnenliep, dan zoog ik mij vol aan
zoveel
enthousiast
ondernemerschap.
Er
kwamen gesprekjes los over wat in Mirtos nog
meer kon worden gedaan om jonge mensen te
trekken. Geen lamlui Chersovolk, maar
energieke mensen die de relaxte of actieve sfeer
van het vakantiedorp op waarde konden
schatten. Wellicht ooit een inspirerende
internationale ontmoetingsplek voor jonge
mensen die wat willen in hun leven.
Ondernemerschap is wat broodnodig is in een
land dat zo moeizaam uit een diepe crisis komt.
Her en der wordt dat ondernemerschap ook getoond. Een boerderij met biologische producten of een
export slakkenkwekerij voor liefhebbers van escargots. Het zijn bijna allemaal jonge mensen, die hun
boosheid en teleurstelling in de politiek, de grootgraaiers en Europa niet koesteren in een “Ti na
kanome”, wat kan ik eraan doen. Nee, zij doen wat. En zo zijn zij, hoe kleinschalig ook en hoe moeilijk
in een land dat niet bekend staat als hèt exportland van Europa, de hoop voor de toekomst van
Griekenland.
In januari was ik een aantal dagen in Utrecht op de Vakantiebeurs.
In het kleine Griekenlandpaviljoen. In het midden bevond zich de
stand van het Grieks Verkeersbureau en eromheen allerlei
ondernemers die aan vakantiegangers diensten en producten in
Griekenland leveren. Daar was het druk. Daar was met regelmaat
het feestje met muziek, dans, hapjes en drankjes. Met mensen die
vol overgave en liefde vertelden over het mooie land en het
prachtige wat zij daar konden bieden. Een restaurant uit Utrecht
toverde daarbij niet alleen de kleuren maar ook de geuren van het
land.

Maar in het midden stond de grote stand van het
Verkeersbureau. Met een aantal Griekse medewerkers, niet alle,
dat
wat verveeld ins Blaue hinein staarde. Die
beurs nummer zoveel
moest draaien.
Belangrijke mijnheren die pakkiedeftig met
een grote badge op volle buiken hun tijd
doorkwamen. Het waren mensen die niet
hun eigen toko vertegenwoordigden, maar
een supermarkt met schappen vol
vakantieproducten. En helaas geen leuke
filiaalhouder en anders zou ik er zo
eentje weten die er net tien jaar ervaring op
heeft zitten. Kortom, ik vond het een redelijke
aanfluiting. Saaireclame in plaats van een wervende wervelwind.

Hoe kun je nou in hemelsnaam zo je land vertegenwoordigen?
Ik vind dat Het Grieks Verkeersbureau, een overheidsinstelling, dus waarschijnlijk met redelijk wat
ambtenaren, zich hard achter de oren moet krabben over de vraag of zij dit zo moet voortzetten. Ik heb
wel een idee. Geef die hele ruimte aan ondernemers. Jonge ondernemers vooral. De opdracht luidt dan:
Maak een stand boordevol sfeer, dus niet die steriele witte blokkendozen met blauwsignaaltjes, maar
met lokale kleuren. Zet er mensen in die bijna stuiteren van energie in hun uitstraling, hun glimlach,
hun gedrevenheid om op nog meer mensen dat mooie
Griekenlandgevoel over te brengen. Bouw een Grieks dorp na,
een beetje in de sfeer van de prachtige Ross Holidays stand,
mijn complimenten daarvoor. Laat de bezoekers van
vakantiebeurzen in Europa door kleine straatjes lopen en
sneupen naar die bestemming die bij hen past. Zes dagen lang
één groot Grieks feestje. En die verveelde mensen in hun C&Atjes? Terug naar Griekenland en direct inschrijven voor een GOIcursus promotie. Of boekhouden. GOI? Ja, Griekse Onderwijs
Instellingen.
Ik verheug me op een nieuw seizoen in Mirtos, dat enthousiast
kan beginnen als die jonge mensen hun negotie weer openen.
Een nieuw jaar met bedrijvigheid. En met optimisme, want die
jonge generatie komt eraan. Langzamer dan je zou willen, maar
het gaat gebeuren. En ooit zal het overslaan op de helaas nog
steeds aanwezige ambtenarenmentaliteit in Griekenland. Dan
gaan ramen en deuren open en wacht het land, zo hoop ik
vurig, een nieuwe lente.

KOMPANIA SIGA

zien, horen en
beleven
4 februari Delhpi
Restaurant Assen
7 februari
Akropolos Hoogeveen
WIL JE DIT JAAR OP VAKANTIE NAAR MIRTOS?
EN VERBLIJVEN IN VILLA MERTIZA OF ALEIKOS PANORAMA?l
Dan is het belangrijk om het volgende te weten:
Nog nooit hadden wij rond 1 februari al zoveel boekingen als dit
jaar. Opvallend is het aantal nieuwe gasten dat ons heeft weten
te vinden. Daarom zijn wij gedurende enkele periodes nu al
bijna of geheel vol geboekt. Dat is natuurlijk fijn voor ons,
maar het kan teleurstellend zijn voor onze vaste gasten, die
over het algemeen nog even wachten met boeken. Omdat
wij oprecht blij zijn met al ‘onze’ trouwe Mirtosgangers en
hen graag willen ontvangen, raden wij aan om, als je
overweegt dit jaar te komen, contact met ons op te nemen. Er
zijn mogelijkheden om een optie te nemen, beter is als je al weet dát je
wilt komen, de reis te boeken.
Je weet dat je je verblijf, de transfer en/of autohuur pas hoeft te betalen bij aankomst
of rond je vertrek. Voor de tickets bij Corendon betaal je 15% direct aan en pas zeven weken
voor vertrek het overige bedrag.

HET PAASARRANGEMENT 2015
is al door verschillende gasten geboekt.
Het worden 1 of 2 mooie weken. Wij hebben
nog 16 vliegtuigstoelen beschikbaar en
uiteraard studio’s en appartementen in Villa
Mertiza en Aleikos Panorama vrij.

€ 499,- 1 week € 599,- 2 weken
vlucht, transfer, verblijf, paasontbijt en -diner
en wandelboekje ‘Discover Mirtos of Foot’

Kijk op aanbiedingen www.mertiza.com

Twee georganiseerde reizen naar Mirtos
Veruit het allergrootste deel van onze gasten komt individueel. Single, koppel, familie.
Toch ontvangen wij zo nu en dan ook groepjes en groepen. Zij komen niet zelden met een
bijzonder doel.
Wij lichten er twee uit, die komend seizoen bij ons te gast zijn.
STAP VOOR STAP SAMEN
Wij hebben vorig jaar twee bijzondere gasten mogen begroeten
Hennie Gjaltema en Arjen de Boer.
Zij begeleiden op spirituele wijze mensen, die aangeven hulp en
nieuwe energie nodig te hebben.
Wij hebben de nodige gesprekken gehad en zijn onder de indruk
van de verhalen van twee spirituele mensen die met 2 x 2
stevige benen op hun Friese land staan. Hennie en Arjen waren
onder de indruk van Mirtos, ons onderkomen daar en Dakanari,
een buitencentrum, waar zij zich al cursussen zagen geven.
Dat heeft geleid tot een aanbod voor een week 10 – 17 mei
met:

‘Samen stap voor stap, schilderen, wandelen, dansen,
mediteren, familieopstellingen, reading, healing, coaching en
teaching.
Samen of individueel de werkelijkheid van dit moment met jezelf
aan te gaan, de groep kan je daarbij ondersteunen, er zal veel
ruimte zijn voor groei en ontwikkeling….’
Wil je meer weten over deze reis ga dan naar www.stapvoorstapsamen.nl of mail
info@stapvoorstapsamen.nl
__________________________________________________________________________

samennnaarkreta@hotmail.com
SAMEN NAAR KRETA
Een aantal jaren geleden gestart door twee gasten van ons die een paar jaar daarvoor weduwe zijn
geworden. Een reis voor mensen die na het overlijden van hun partner aan vakantie toe waren, maar dit
alleen moeilijk vonden. Samen op vakantie met lotgenoten. Het bleek een succes. Het werden al met al
vrolijke reizen met ook tijd voor de ernst van het missen dat met elkaar kon worden gedeeld.
Dit jaar organiseert Mieke Knoop, één van de initiatiefneemsters van destijds, opnieuw zo’n reis. Zij doet
dat in nauwe samenwerking met ons als Villa Mertiza. Wij regelen tickets, transfers, uiteraard het verblijf
en een excursieprogramma waarin ook voldoende ruimte is voor vrije tijd.
Dit jaar is de ‘doelgroep’ wat ruimer. Niet alleen weduwes en weduwnaren, maar ook mensen die het als
single fijn vinden om met een groep een vakantie met een goed gesprek op zijn tijd te delen.

22 mei – 1 juni SAMEN NAAR KRETA.
Vlucht vanaf Eindhoven naar
Heraklion v.v. Gasten worden
opgehaald vanaf de luchthaven
en
verblijven
in
een
1
persoonskamer, ontbijten en
dineren
in
Mertiza
en
verschillende restaurants. Er zijn
diverse uitstapjes en een
kookworkshop.
Prijs
€
1030,(Als
bijvoorbeeld vrienden een
kamer willen delen dan is de
prijs € 930,-)

Tips voor als je bij ons op vakantie gaat:
Niet zelden vinden wij een mooi geprijsde vlucht voor je. Dus altijd navragen of wij voor je willen zoeken
Tips voor mooi geprijsde vluchten zijn altijd welkom. Wij geven deze graag door aan derden
Corendon Dutch Airlines vliegt in de loop van het seizoen alle dagen van de week, behalve vrijdag
Aegean Air heeft twee maal per week vluchten rechtstreeks Amsterdam – Heraklion www.aegeanair.com
Düsseldorf is door ons uitgeroepen tot de luchthaven met sterk geprijsde rechtstreekse vluchten
Goedkoop met Ryan Air naar Chania. Wij kunnen daar je huurauto verzorgen www.ryanair.com
Mogelijkheden Ryan Air vanaf Eindhoven, Weeze en Charleroi
Noordelingen kunnen 1 x per week vliegen vanaf Bremen met Tuifly. Vaak goed geprijsd. www.tuifly.com
Primarent heeft dit jaar zijn assortiment huurauto’s uitgebreid. Kijk op www.mertiza.com
Nu boeken is verstandig, omdat wij in enkele perioden al vol zitten

Beste gasten en lezers van onze nieuwsbrief,
Dat was’ie dan weer. Tien jaar lang schrijven en versturen wij met veel plezier de Nieuwsbrief. Wij hopen
daar nog lang mee door te kunnen gaan. Heb je tips voor publicatie in de brief, neem dan contact met ons
op.
Over vijf weken vertrekken wij alweer naar Mirtos. Het worden nog drukke weken in Nederland. Vrienden
bezoeken, aanvragen boeken, wat creatief in de keuken en aan de schrijftafel. Zelf hoop ik (Dick) komende
week een boeiend verblijf te hebben in Sarajevo om inspiratie op te doen voor een verhaal. Maar wij
blijven op ons Nederlandse nummer bereikbaar 06-52405845.
Maak van februari een mooie maand.

Hartelijke groet, ook namens Maria, Mylene en Siemon. Tot de volgende brief.

