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MIRTOS
Kon ik er zomaar even zijn
De boulevard, de zee, het plein
De taal die onbegrijpelijk zoet
Mij roept dat ik daar wezen moet
De geur, de kleur, dat heldere licht
Dat wonderen in mijn ziel verricht
Zelfs rust en stilte hebben kracht
Geef mij één dag, geef mij één nacht
Waar ik met eigen ogen zie
De waarheid van mijn nostalgie

HET MERTIZA
JAAROVERZICHT
VAKANTIEKIETEL BEGINT IN JANUARI
RAKI KUN JE ETEN

Beste gasten, beste volgers, beste lezers,
Het jaar wordt afgesloten. De afgelopen twaalf maanden stoppen wij in
een mooie doos, waarop wij met sierlijke letters 2012 schrijven. Daarna
een lintje erom en dan krijgt het een plekje naast al die andere
jaarpakketten, die zo nu en dan nog eens worden geopend om te kijken
hoe het ook alweer was. “Oja, ik weet het weer”. Of: “Ach helemaal
vergeten”. 2012 ligt nog vers in ons geheugen. Maar herinneringen
vervagen en sommige gedachten slijten. Andere blijf je koesteren,
zolang je leeft. Wij hopen dat 2012 dat soort gebeurtenissen, die
kostermomenten voor jou heeft opgeleverd.
En zo oliebollen, rotjeknallen en bubbelen wij ons door
oud en nieuw en dan marcheert de Wiener Filharmoniker
met de Radedzky Mars zo het nieuwe jaar in en springen
jonge mannen van de Garmisch schans pardoes op vaste
2013 bodem. Hopelijk met beide benen op de grond.

Wij wensen jullie allemaal een heel goed 2013
Gezondheid, geluk en heel veel liefde.
LAATSTE NIEUWTJES
Op maandag 3 december heeft een gesprek
plaatsgevonden met het korps dat welwillend staat
tegenover de donatie van een brandweerauto. Een
heel plezierige ontmoeting met een commissie van
zes personen die zich hierover buigen. Rond half december werd duidelijk
dat ook de politieke hobbels waarschijnlijk zijn genomen. Men gaat nu
allerlei zaken onderzoeken, zoals vervoer, maar ook in hoeverre alle
onderdelen goed zijn en bruikbaar voor Griekenland.
En zo groeien de kansen op succes en wie weet komt er in april een
brandweerwagen Mirtos binnenrijden.
Reisorganisatie Interfact Travel in Amsterdam, die nu al enige jaren met succes
accommodaties aanbiedt in Mirtos, heeft vanaf 2013 Villa Kastro niet meer in haar pakket
zitten. De mogelijkheid blijft wel om direct via de website van onze collega’s te boeken.
Pasen in Griekenland is laat in 2013. Pas op 5 mei. Het valt daarom dit jaar in de
meivakantie. Een heel bijzonder feest dat je kunt meemaken. De meeste scholen hebben dit
jaar twee weken meivakantie. Let op vluchten vanuit plaatsen in omringende landen. Die zijn
in die vakantie stukken voordeliger.
Wij hebben in deze nieuwsbrief een aantal leuke tips voor kortingen op je Mertizavakantie.

Ons overzicht van 2012
Januari
Willem Holleeder komt vrij. Het CDA kiest in haar nieuwe
programma voor het radicale midden.
In Villa Mertiza blijft alles nog achter gesloten deuren. Wij
houden de vooruitzichten aangaande het toerisme in
Griekenland nog geheel in het midden. Niet radicaal, maar
juist voorzichtig. Toch is er optimisme, omdat de boekingen
er in januari niet slecht uitzien.

Februari
Nederland rilt van de kou.
In Flevoland –22 graden.
Toch gaat de Elfstedentocht niet door. Job
Cohen treedt af als leider
van de PvdA.
Op Kreta valt zeer veel
regen. Goed voor de
natuur. Griekenland gaat
akkoord met grote bezuinigingen. Wat het meest merkbaar
is bij de gewone burgers. In Almere begint de opslag van te vervoeren artikelen gestaag te groeien.
Maart
Volgens de PVV is de gulden goedkoper dan de euro.
Romney wint voorverkiezingen en Duitse president
neemt afscheid.
Wij nemen afscheid van Nederland. Bij aankomst op
Kreta blijkt de drachme niet te zijn ingevoerd. Het
houtwerk van alle Mertizakamers wordt zandgeel
geschilderd. Dat blijkt een aanwinst.
April
De filedruk blijkt te zijn gedaald. Dat is gelukt. Het
Catshuisoverleg mislukt, dus gaat premier Rutte op
bezoek bij de Koningin die dit jaar haar verjaardag
viert in de provincie Utrecht.
Siemon viert zijn verjaardag, zoals ieder jaar in
Mirtos. Nog geen files van massaal toestromende
vakantiegangers in Mirtos. Maar eind april
bezoeken veel mensen Villa Mertiza voor hun
meivakantie. De laatste regen valt, om niet eerder
terug te keren dan in oktober.

Mei
Griekenland naar de stembus, maar krijgt geen nieuwe
regering. Hollande is de nieuwe president van Frankrijk.
Nederland laat wederom een veer: Niet in finale van Eurovisie
Songfestival.
Veel zomerboekingen blijven uit. Mensen wachten situatie in
Griekenland af. Er leeft hoop op Hollande, die meer ruimte wil
geven aan Griekenland. De maand mei zit echter in de finale
voor één van de best bezette maanden van het seizoen.
Juni
Oranje stelt teleur op EK. Griekenland opnieuw naar de
stembus en krijgt nieuwe regering. Peter R. de Vries stopt
met zijn programma
Radio 2 Cappuccino te gast in Mirtos en zorgt met zijn
programma voor feestje en een boel publiciteit.
Nieuwe regering geeft vakantiegangers meer vertrouwen.
Boekingen stoppen niet. Zij trekken sterk aan na installering
nieuwe regering en stellen derhalve geenszins teleur
Juli
De Olympische spelen in London gaan van start. Andre
Kuiper keert veilig terug op aarde. Waxinelichtjesgooier
op vrije voeten.
Hoogseizoen gaat langzaam van start. Vanaf 20 juli is het
volop drukte. Al onze gasten landen veilig in Heraklion en
weten ons te vinden. ’s Avonds branden op vele balkons
waxinelichtjes. Wel de klacht van niet rokers, dat er geen
lucifers of aanstekers worden meegeleverd. Mertiza op
Facebook.
Augustus
Epke Zonderland de grootste overwinnaar op Olympische spelen.
Pussy Riot, Russische punkband de gevangenis in na spraakmakende videoclip. Nederlandse toeriste mag Australië verlaten.
Mirtos wordt getroffen door een brand die drie dagen duurt.
Video’s en commentaren daarover op Youtube zaaien onrust bij
thuisfront. Mertiza creëert met zakelijke informatie wat rust. Alle
toeristen op Kreta mogen na afloop van hun vakantie gewoon
terug naar huis.

September
Nederland mag harder rijden. Soms zelfs 130 km per uur.
Op 12 september gaat Nederland naar de stembus. In het
laatste debat voor die uitslag zegt premier Rutte dat er
geen cent meer naar Griekenland gaat.
Griekenland blijft land met slecht weggebruik. September
wordt door ons gekozen als best bezette maand ooit. Er
gaat geld naar Griekenland: inzamelingsactie van
Mertizagasten en –volgers levert 6.000 euro op en veel
dankbaarheid in Mirtos. Het dorp kiest John Atkinson uit
als dé promotor van het dorp vanwege zijn werk voor het
museum.
Oktober
Jolanda Sap verlaat de politiek. Verkiezingskoorts in Amerika.
Nieuwe regering in Nederland maar volop onderhevig aan kritiek
vanwege zorgstelsel.
Te flauw, maar: Onze sapjes blijven. Koortsachtig overleg met
burgemeester Pantelakis over brandpreventie en herbeplanting
van bomen. Merkel bezoekt Griekenland, maar komt niet in Mirtos.
Op 29 oktober zwaaien wij onze laatste gasten van het seizoen uit.
November
Obama wordt opnieuw gekozen. Diederik Stapel heeft spijt van
onderzoeksfraude. De Troika eens over steun aan Griekenland.
Rutte’s verkiezingsbelofte daarmee gebroken. BBC topman
vertrekt.
Bij de besteding van de donaties wordt gekozen voor vooral
brandpreventie. Er ligt een onderzoek naar mogelijkheden voor
een brandweerwagen, als steun aan Mirtos. Er ligt in Nederland
een belofte om te pogen dit te realiseren. Proefkamer krijgt nieuwe
kleuren. Wij vertrekken 25 november richting Nederland.
December
Sinterklaas nog vijf dagen in Nederland. Serious
Request actie levert ruim twaalf miljoen op.
Wateroverlast i.v.m. stijging door smeltwater en regen
blijft beperkt, dankzij oud stoomgemaal. Paus gaat met
kerst wederom voor mannetje-vrouwtjegezin.
Op 1 december
betrekken wij
Almertiza vanwaar de
contacten met
gasten en belangstellenden gewoon doorgaat. Voor actie brandweerauto een gesprek
met een werkgroep. Kansen stijgen aanzienlijk. De website heeft
nieuwe teksten en foto’s. De boekingen voor 2013 lijken niet onaardig.
Vroegboekkorting verlengd tot 15 januari. Wij hebben een warme
gezinskerst met onze samenlevende zonen.

MIETERS,
DE VERVULLING VAN MIJN DROMEN
Het vakantie voorkietelspel is bij sommigen al een beetje begonnen in de Kerstvakantie, toen er werd
opgeboerd en uitgebuikt. Als alle bijlagen van kranten zijn doorgespit, alle jaaroverzichten zijn
voorbijgetrokken, de top 2000 uit de oren is getrokken en er niet kan worden gewandeld in drassige
bossen en winderignatte stranden. Dan wil verkleumd Nederland slurpend aan warme chocomelk al wel
een beetje grasduinen in gidsen, neuzen in aanbiedingen of roetsjen door Internet. Eerste voorstelletjes
gaan over tafel, droomgedachten nog. Bij sommigen gaat het dan al snel, te snel, over geld. Inkomen,
hypotheek, baan en superdure hobby’s die kinderen heten. Daarmee ebt het begin van opwinding snel
weg en maakt de verkneukeling plaats voor trek in oer
Hollandse erwtensoep. Ook wel verunoxidering
genoemd. Als er nou één ding is dat lichtjaren ver
verwijderd ligt van een zwoelzachte zomervakantiegedachte, dan is het wel Unox.
Het echte nationale vakantiegekietel start echter met
de Vakantiebeurs. Begin januari. In Utrecht. Dan zijn
de vrije dagen voorbij en moet er weer worden
gearbeid in het zweet des aanschijns, maar ook
opgevoed en bijgestuurd. Volledig bewust van de taaie
realiteit des levens wordt in mensen een drang wakker
gemaakt. Meestal goed hanteerbare drang, maar ook
niet zelden een lust. Vakantielust. Vakantieverlekkering
liever? Mij best. De verleidende verlekkeraars zijn de
aanbieders van vakanties.
Van de eigenaren van een opgepimpte Drentse kippenschuur tot megagigagrote touroperators die je alle
hoeken van de aardkloot willen laten zien. “Kom binnen in de wereld van Tui” Dat is nog eens andere
koek dan: ”Kom binnen in de keuken van Unox”. Met slogans en lekkere plaatjes vallen folders op de
deurmat. Kranten verhalen over unieke bestemmingen, compleet met verbale smaak- en geurexplosies.

Zoiets
verwacht je
toch niet bij
zo’n bedrijf?
En niet te vergeten al die televisie commercials. Met overigens het wederom droevig stemmende,
jaarlijks terugkerende Sunwebdieptepunt, waarin ditmaal een echtpaar met een Hazesaccent een
hotelbalkon betreedt. Zij, Marina, ziet Harry, de Sunwebhoststoot, die reclame maakt voor een hippie
toer. Hij, Herman, zegt daarop dat een huifkartoer niet zijn ding is. Hippies en huifkarren. Dat is zoiets
als reggae en horlepiep, maar de reclamemakers
kennen het verschil niet. Tragisch. Afin, zij opgewonden, hij jaloers, dus hij
beveelt haar mee naar binnen te gaan. Triest. Dat er toch nog een
volksstammetje Nederlanders is, dat na het zien van deze
vrouwonvriendelijke commercial die ook nog lijdt aan
cultuurarmoede, wil boeken bij Sunweb, is voor mij
één van die dingen die het leven, ook van mij als
gastheer, zo onbegrijpelijk maakt.

(Spelletje: Zoek de hippies….)

Januari is de maand dat het nieuwe vakantieseizoen begint. Dat gaat
samen met de Vakantiebeurs in Utrecht. Dat is al jaren zo. Het begin van
een langdurig bombardement van vakantieaanbieders om gasten en
klanten binnen te halen. De maand waarin mijn moeder steevast een
bezoekje bracht aan het vertrouwde reisbureau om de hoek. Gewapend
met een plastic tasje om alle mogelijke folders mee te nemen naar huis.
De grote tafel vrijgemaakt voor lange uren voorverlekkerpret. Mijn vader,
voor even verbannen van zijn favoriete twee vierkante meter ging de
krant lezen, het kerkblad, en als er niets meer te lezen viel, bestudeerde
hij, als het moest, zelfs de aanbiedingen van de lokale supermarkt.
Maanden later waren zij op de reis die mijn moeder had gekozen. Afgedwongen misschien wel. Ikzelf
was destijds net als mijn moeder. Ook ik haalde alle mogelijke gidsen, als ze maar Griekenland in het
programma hadden staan. Zij werden al gauw bij ons thuis Dick’s vieze boekjes genoemd. Ja, zo krijg je
een rare naam in familie- en vriendenkring.
Ook wij doen natuurlijk mee met al die aanbieders. Zeker, wij proberen mensen over de streep te halen.
Adverteren wat , Facebooken tegenwoordig en onze nieuwsbrief doorspekken wij met mooie plaatjes en
doordrenken wij met weemoed en verlangen. Ook wij kietelen onze gasten een beetje in een
vakantiegiegelstemming. Het liefst zouden wij natuurlijk een heel mooie commercial maken, die wel wat
anders is dan een toneelstukje met een zekere Marina, Herman en Harry in de hoofdrol. Maar ja daar
hebben wij het geld niet voor. Menigeen onder jullie zouden wij er ook wel heel erg mee teleurstellen.
Jullie kiezen voor rust, waarbij niemand van jullie zit te wachten op massaal toegestroomde toeristen die
nu eenmaal per strontkar naar een opera willen of per autopet naar paardenraces.
Toch droom ik er wel eens van. Bijna acht uur. Onze gehele doelgroep zit voor de buis te wachten op
het Acht uur journaal, gevolgd door een prachtige VPRO documentaire.
En dan de laatste commercial van het reclameblok voor het harde nieuws van de dag:
Balkonscene:
Wieteke:
O Jan Hendrik, kijk eens wat een fantastische tuin
Jan Hendrik: Mieters, de vervulling van mijn dromen en zie die bergen aan
gene zijde
Wieteke:
Kijk daar is Dirk Jan, onze gastheer. Een oprecht
goedenmiddag Dirk Jan
Dirk Jan:
Ook u beiden een zeer prettige middag. Reeds gesetteld?
À propos, morgenochtend is er een lezing Minoische tijd
Jan Hendrik: Dat is niets voor mij: per ezel richting museum
Dirk Jan;
Nee hoor, ik bel wel een taxi voor u
Wieteke:
Dan komen wij volgaarne
Jan Hendrik: Ik prefereer de benenwagen, maar hartelijk dank voor uw uitmuntende persoonlijke service.
Wieteke, zullen wij tezamen thans onze kamer betreden? Na jou mijn lief.
Beiden verdwijnen naar de kamer en dan hoor je de tekst:

Zoiets mag je verwachten van

Villa Mertiza
Nog even die doelgroep. Het is slechts een voorbeeld!! BBC mag
ook.
Zonder gekheid, die televisie droom komt niet uit en dit slag gasten
hebben wij zelden. Wat wij wel doen is iedereen weer proberen
enthousiast te maken voor een vakantie bij ons in Mirtos.
Het is er nu de tijd voor. Mieters, toch?

Garnalen Saganaki (Garides saganaki me raki)
Benodigdheden:
Een koekenpan met dikke bodem
Een ovenschaal
Ingrediënten:
500 gram garnalen (diepvries bij een
bazar of toko)
1 groene paprika, in stukjes gesneden
1 rode paprika, in stukjes gesneden
1 schijf venkel, in stukjes gesneden*
500 gram salsa di pomodori (pakje)
300 gram feta, in 3 schijven van ruim 1
centimeter dikte
1 ui, gesnipperd
rode pepervlokken (Biber, bij bazar of
toko) of anders een flinke scheut tabasco
½ theeglas raki * (of ½ theeglas ouzo)
olijfolie
Zout, peper en suiker naar smaak.

GOEDGEKEURD DOOR HET

GENOOTSCHAP
www.rakigenootschap.nl

Bereiding:
Haal de garnalen uit de diepvries en laat ze 10 minuten in water staan; was ze in het water
en daarna onder de kraan in een vergiet en laat ze uitlekken,
Zet de koekenpan op het vuur en wacht tot de pan goed warm is; giet er dan een flinke
scheut olijfolie in.
Voeg vervolgens de ui, paprika en venkelstukjes toe en bak ze lekker aan; het vocht van de
groenten mag langzaam verdampen.
Doe er daarna de garnalen bij en schep ze door de groenten.
Strooi er vervolgens wat rode pepervlokken (naar smaak) toe of een flinke scheut tabasco.
Doe er daarna de tomatensaus door en laat het geheel lekker sudderen.
Giet dan de raki door de saus, eventueel flamberen.
*In het geval u geen raki hebt, kunt u die vervangen door ½ theeglas ouzo.
Snijd dan de schijven feta in stukjes en roer deze door de saus.
Laat nog rond de 5 minuten langzaam pruttelen.
Giet daarna over in een ovenschaal en zet het geheel nog een kwartier in de oven op 180
graden.
Lekker met knapperig stokbrood; dippen in de saus is toegestaan.
Doe er daarna de tomatensaus door en laat het geheel lekker sudderen.
Kali Órexi

OP VAKANTIE IN 2013 NAAR VILLA MERTIZA

Een paar handige tips:
Wil je en kun je nu snel boeken?
De vroegboekkorting is verlengd tot 15 januari 2013.
Dat betekent € 25,- per boeking voor 1 week en € 35,per boeking voor 2 weken.
Boek je voor een groter gezelschap?
Daarmee bedoelen wij 3 of meer studio’s/appartementen
Dan krijg je daarop 10% korting voor de totale boeking.
Minimaal 1 en maximaal 2 weken.
Ideaal voor families die bij ons samen op vakantie willen.
(geldt alleen voor de maanden juli en augustus)
(hierop is geen vroegboekkorting mogelijk)

Wil je er even tussenuit in april?
Dan betaal je per week € 250,- voor een studio en €
480,- per twee weken.
Met vroegboekkorting wordt dat € 225,- per week en €
455,- per twee weken.
TRANSAVIA heeft nu vluchten voor € 305,(inclusief 10 kg handbagage, exclusief koffer 15/20 kg)
Mogelijk tussen 7 en 28 april.

Wil je op vakantie in juni/begin juli?
Van 7 juni – 7 juli geven wij de volgende korting:
10 dagen voor de prijs van een week
Twee weken voor de prijs van 11 dagen
Drie weken voor de prijs van 2 weken
(hierop is geen vroegboekkorting van toepassing)
KIJK VOOR VLUCHTEN OOK NAAR MOGELIJKHEDEN
VANAF BRUSSEL EN WEST DUITSLAND
CORENDON VLIEGT 5 X PER WEEK NAAR HERAKLION

ICONEN SCHILDEREN IN DE MEIVAKANTIE MET JAN VERDONK
28 april tot 13 mei
Iets wat je misschien al heel lang heel
graag wilt doen. Iconen schilderen. Die
zeer specifieke techniek onder de knie
krijgen. Dat kan nu in de meivakantie
met Jan Verdonk.
Jan studeerde theologie en woonde
jarenlang in Griekenland. In 1991
kwam hij een iconenschilder tegen en
zo werd hij leerling van Neoklis. Terug
in Nederland leerde Jan in zijn atelier
per jaar aan zo’n 80 mensen de
beginselen van het iconen schilderen.
Jan heeft aan de universiteit Grieks
geleerd, wat leidde tot vertalingen en
boeken. Hij is sinds 2006 voorzanger
in de Griekse kerk in Amsterdam.
Van 28 april tot 13 mei kun je aan de cursus meedoen. De kosten
zijn € 275,- exclusief materiaalkosten o.a. de plank en het goed.
Dat bedraagt € 59,- Praktisch alle dagen wordt er les gegeven.
Maar er zijn ook enkele excursies tegen meeprijs. Deze excursies
gaan naar kloosters en kerken.
Ook is het mogelijk een introductiecursus te volgen van 1 dag.
De kosten bedragen dan € 50,Inlichtingen
kun
je
n.e.langeveld@online.nl

inwinnen

bij

Nelia

Langeveld:

Wij als Villa Mertiza regelen dus niet de cursus. Uiteraard kunnen
wij wel onderdak verlenen en zoeken naar vluchten.

De wandelvakantie van Angela heeft inmiddels al enkele deelnemers opgeleverd. Nog
even in het kort het aanbod:
Wandelweek met Angela

APRIL IN GEUREN EN KLEUREN
Van 7 – 14 april organiseren wij in samenwerking met Angela een compleet verzorgde week waarin vier
dagen wordt gewandeld. Er zijn vier routes gekozen waarin wandelaars op en top kunnen genieten van de
bloeiende natuur.
Pefki: Het dorpsleven
Kato Simi: De Kretenzer bossen
De Kavousikloof: Per ezelspad de geschiedenis in
Anatoli: Genieten van prachtige uitzichten

De week is totaal inclusief, wat inhoudt: Vlucht, transfer,
verblijf op basis van halfpension, vier wandelingen
inclusief transfers en uiteraard de vier wandelingen.
De prijs kan wat goedkoper als je nu boekt via www.transavia.com. Als deze wordt
aangeboden voor € 305,- exclusief in te klaren bagage, dan kun je er € 25,- van af halen.
Neem contact met ons op, zodat wij je zo goed mogelijk
kunnen helpen, o.a. met vluchten.

Nog een paar kleine dingetjes tot slot:
De vakantiebeurs 2013 vindt
plaats van 9 – 13 januari
in Utrecht
Je kunt ons volgen op
Facebook. 1 a 2 maal per
week kleine nieuwtjes
De website van Villa Mertiza en Mirtos Wandeldorp zijn nu beide ook in het Duits. Vertaald door Angela.

HARTELIJKE GROET VAN HET MERTIZATEAM. HOPELIJK TOT ZIENS IN 2013

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

