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1038 maal verzonden

Een zomer in Mirtos, een blos op je wang
Dan pas is de zomer loomluilekkerlang

Warme balletjes….
dankzij de andere Maria

HEERLIJK
maar hoe bestel je
dit allemaal
in het

Grieks?
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Villa
Mertiza
Zomer
Editie
Wat is dat toch, die zomer. Gerard Cox zong het al toen
hij nog minder oud-blond was: “Je hebt er zolang naar uit
gekeken”. Volgens mij wordt de ervaring van zomer ook
bepaald door de herinneringen aan de zomers van
weleer. De geur van hooi. De geur van pas gemaaid gras.
Dat heb ik nou altijd. Zodra die mijn neusgaten
binnendringt, dan is het zomer. Zodoende schreef ik ooit
in een liedje: ‘We konden ons niet meer bedwingen, toen het buiten rook naar het gemaaide gras’. Die
sensatie ervaring, die een geheim verraadt. Twaalf, dertien jaar jong, op de boerderij bij oom en tante in
Ten Boer en een neef waar ik mijn ogen niet van af kon afhouden. Koeien opdrijven, melken, met de
pers achter de combine aan en dan spelen in het gras van de tuin of nog spannender, in de hooiberg.
Maar ook de geur van naaldbomenbossen op een warme zondagmiddag
op de Noord Veluwe. Een vakantiekampterrein met zeventig Christelijke
jongeren, die konden zuipen als een Lazarusbende. De zondag na de
aankomstzaterdag lag iedereen lui onder dennenbomen aan de
Hierdense beek bij te komen van een overdenking en Skol bier, een merk
dat werd gesponsord door Chevarine 4. Ik als kampleider lag te onrusten
een tentje. Ik had een erg leuke collega.

in

Maar ook de zomersmaak. Geraspte
komkommers,
zoet
gemaakt
als
bijgroente bij de bloemkool met
maïzenapapje
en
noodmuskaat,
moeders zomerse zondagmaal. Of de
smaak
van
vers
witbrood
met
gesmolten gekleurde hagelslag aan de
Hoornse slag op Texel. De smaak van romig softijs op de markt
van mijn geboorteplaats Gouda. Zou die smaak nog wel bestaan?

Maar ook de zomergeluiden. De kikkers in de sloten in de weilanden rondom Zwolle, de vogels die ons
daar in slaap zongen als de nacht de tijd had genegeerd.

Wat zijn jouw geuren, smaken en geluiden die de zomer in je oproepen?
Welkom in deze Zomereditie van de Mertiza Nieuwsbrief. De zomer is sinds half juni op volle toeren en
zal duren tot een dag waarop in Nederland de herfstkleuren en –geuren en de smaak van het najaar al
volop zichtbaar, ruikbaar en proefbaar is. Maar zover is het nog lange niet, nog lange niet!!

Zomer in Mirtos
In juni valt er geen druppel regen meer. Dachten wij.
Jaren geleden heb ik een groep opgehaald van de
luchthaven op 7 juni. Door de bergen reed ik. Ik
weet het nog goed. Er viel regen. En nog niet een
klein piesstraaltje, nee een heuse Hollandse
regenbui. Ik zat in gedachten bij de groep die ik
moest ontvangen op Heraklion: ‘Nee, alsjeblieft geen
regen. De mensen hebben thuis meer dan genoeg
gehad.’ Maar op het vliegveld aangekomen weken
de wolken, verscheen de diepblauwe lucht en drong
de warme zon diep tot in mijn botten door.
De eerste regenbui kwam pas ver in oktober.
Toch heeft het dit jaar in juni geregend. Een voor
Mirtos flinke bui. Ja, sorry, maar het was heerlijk.
Buitengewoon zeldzaam, maar heerlijk. De net
gearriveerde gasten waren eventjes minder
geamuseerd, maar met ons als zonnetjes in huis
verdween ook dat gevoel. Navraag bij de eigenaar
van Villa Mertiza leerde ons dat er in de ruim vijftig
jaar van zijn jonge leven in zijn geboortedorp Mirtos nog nooit één druppel regen was gevallen in juni.
Het is dus zomer. Volop zomer zelfs. Je merkt het niet alleen aan de temperatuur, maar ook aan de
krekels. Deze Griekse zomerkoninkjes krekelkrassen hun bijzondere lied. Hoe heter, hoe beter.

LEESTIP:
De zomer editie van Griekenland Magazine is uit. Hij ziet er echt heel mooi uit.
Wij hebben de indruk dat er her en der wat aan de lay out is geschaafd. Het is
weer heerlijk weglezend wegdromen, ook als je op 3000 km. van het land
verwijderd bent. In de goede boekhandels en tijdschriftenkiosken ligt’ie klaar.

De periptero is van
alle markten thuis.
Deze kiosken verkopen
vooral sigaretten, snoep,
kranten en tijdschriften.
En nu natuurlijk: IJS
In Mirtos is er nog maar
eentje.
Vaak
kregen
mensen met een handicap
de vergunning voor het
exploiteren
van
een
periptero.

Ook dit
kunnen wij
voor je
regelen.
zie laatste pagina

WANDELEN OP OOST KRETA
In het dorpje Ferma zijn collega’s Peter en Loes Dijkstra gastheer en
gastvrouw van Tania Apartments. Peter was aanvankelijk niet echt een
wandelaar, maar in de loop der jaren ging hij steeds vaker op stap met zijn
gasten. Zo ontdekte hij heel veel mooie wandelpaden. Op aandrang van een
vriend heeft hij zich afgelopen november als het ware opgesloten in zijn
huis om alle wandelingen te beschrijven, er routetekeningen bij te maken
en coördinaten toe te voegen. Het is een heel mooi boek geworden met
mooie foto’s. En handig ook, omdat hij het heeft voorzien van een ring/rug.
Het boek is te koop in Aladin, maar ook in Nederland. Bijvoorbeeld bij
www.dezwerver.nl, een goede boekhandel gespecialiseerd in reisboeken.
ISBN: 9789082049602. Prijs is € 19,95.

Met dank aan Hans Valster
Hans en Elly zijn al jarenlang vaste gasten in Mirtos. De eerste jaren
logeerden zij bij ons. Tegenwoordig hebben zij een eigen
onderkomen in het dorp. Het echtpaar leeft via onze Nieuwsbrief
altijd heel leuk met ons mee. Zodoende waren zij ook aanwezig bij
de intocht van de brandweerauto in Mirtos. Hans had zijn
filmcamera bij zich. Thuis in Mirtos ging hij monteren en dit is het
resultaat: http://www.youtube.com/watch?v=CJ28rparw04

Heerlijk zomers drankje
met dank aan De Griekse Gids
De Grieken zijn er dol op. Koude koffie. Hoe maak je
die, als je op een warme zomerse dag zin hebt in een
frappeetje? Het drankje is pas in 1957 per toeval tot
stand gekomen, toen een Nestlé medewerker op een
vakbeurs geen chocolade had om te mengen en het
toen maar met oploskoffie probeerde.
1. Doe in een "shaker" 2 eetlepels water
met 2 theelepels instant koffie (bijv.
Nescafé) en suiker naar smaak.
(Koffie met 1 theelepel suiker noemt men
"metrios", met twee theelepels suiker
noemt men de koffie "glykos" en met 1
theelepel suiker en met melk erbij noemt
men "metrio me gala")
2. Doe de shaker goed dicht en schud
hem ongeveer 10 seconden, totdat het
mengsel een en al schuim is.
3. Doe het schuim in een groot glas doe
er water en 3 of 4 ijsblokjes bij, melk
naar smaak toevoegen en roeren.
4. Serveer de ijskoffie met een rietje.

SPIONLONGA

een vakantieverhaaltje van een reisleider

Zo nu en dan zijn wij reisleider. Leuk
werk. ’s Morgens de touringcar in of de
minibusjes en dan vertellen over de
schoonheden en de tradities die mensen
hier tegenkomen. Begin juni hadden wij
lezers van het Dagblad van het Noorden
en de Leeuwarder Courant te gast.
Noordelingen, die ook het nodige
herkenden van hoe mensen op het
platteland
leven.
Reisorganisator
Surprising Holland had ons verzocht de
gasten eens flink in de watten te
leggen. Watten genoeg, dus lekker op
pad. Op donderdag stond een trip op
het programma richting Kritsa en
Spinalonga. Binnendoor via Anatoli, Kalamafka en Prina. Een oud bosgebied met schitterende
vergezichten.
Je moet even weten, dat als wij Spinalonga met gasten bezoeken, wij hen dan niet mogen gidsen op
dit bijzondere eiland, bekend ondermeer van de Leprozenkolonie tussen 1903 en 1957. Dus doen wij
dat voordat men het eiland betreedt. Ik deed mijn praatje dus ook en iedereen begreep de essentie
van het verhaal. Nou ja, daar ga ik maar van uit.

Op het eiland aangekomen, met een dikke vertraging van een kwartier, normaal niet erg, maar we
hadden minder dan een uur voor sluitingstijd, werd mij te verstaan gegeven dat ik niet mocht gidsen.
Een strenge jonge dame keek mij daarbij heel indringend aan. Wij liepen met de klok mee en met de
klok in de hand over het eiland. We waren nog geen tien minuten verder, sneller dan normaal
gelopen, of ik ontmoette de dame wederom. Zij blèrde mij toe dat ik niet mocht gidsen. Niet aardig
van de dame, want als je iets wilt zeggen dan blèr je niet. Dan kom je even op iemand toe en zeg je
wat je op je hart hebt. Goed, ik geef toe, dat ik een beetje tegenblèrde. Mijn irritatiestekeltje kwam
opzetten. Ik zei, ik riep haar toe dus, dat dit de
tweede keer was dat zij mij dat meldde en dat
ik NIET gidste. Ze vond me niet hoffelijk. ‘Maar
ik gids niet’, zou een reclameslogan zeggen.
Wij liepen door, in snelle pas, want veel tijd
hadden we niet en met Noordelingen op het
Lepra-eiland slapen leek me geen optie. Dat heb
ik evenzogoed met Zuiderlingen, Westerlingen,
Oosterlingen en Middenvanhetlanderlingen. Tot
ik ontdekte dat een keurig geklede dame stopte
als
ik
stopte,
terugwandelde
als
ik
terugwandelde en weer vooruitliep als ik ……
enzovoorts.

Nu ben ik enige keren in het voormalig Oost Duitsland geweest, als
journalist en als vertegenwoordiger van een kritische kerkgemeenschap, dus ik kreeg een erg unheimisches Gefühl. Jawohl. Het
stekeltje werd een stekelbosje dus vroeg ik aan de dame of zij mij aan
het volgen was. Jawohl, dat was ze. Ik werd bespioneerd! Ik mocht
niet gidsen. Deed ik niet. Ik moest de tradities respecteren. Deed ik.
De dame had een ingebouwde herhaaltoets, dus werd die van mij ook
ingeschakeld. Niet gidsen. Doe ik niet. Respecteren. Doe ik.
Afin we raakten aan de praat. Er was meer idioom aanwezig. Ik moest
voortaan maar bij het haventje de gasten afzetten, een gids meesturen en zelf aan het water blijven
hangen tot mijn gasten terugkwamen. ‘En mijn noordelingen dan?’ Nooit geef ik die zomaar af. Voor
je het weet zit je ’s avonds met vier mensen minder aan het boulevardsouper. O ja, als ik dat
voortaan niet deed zou ik worden overgeleverd aan de politie. Aan de overkant bij de haven.
Ik keek naar de dame. En plotseling zag
ik een wat geheimzinnig apparaatje.
Langwerpig. Zwart. Ik keek nog eens en
jawel, het gesprek werd opgenomen. Ze
voelde zich enigszins betrapt, maar van
een schaamblos was niet echt sprake.
Wij hebben afscheid genomen aan de
haven. Ik bleef met mijn groep wachten
tot we het eiland konden verlaten. De
dame liep het gidsenhok in, waar ik
vanuit mijn ooghoeken zag dat ik even
dé bezienswaardigheid
was.
Niet
Spinalonga.
Later vertelden enkele gasten dat een mijnheer hen vriendelijk, hoffelijk zelfs, had
gevraagd waar zij zoal vandaan kwamen, wie de leider was, of zij zich wat hadden verdiept
in het eiland en……hoe!!
Echt lekker zat ik niet op het retourbootje, want misschien moesten mijn Noordelingen wel
gidsloos huiswaarts. Maar aan de haven was geen diender te bekennen.
Opgelucht, luid zingend in de auto reden wij naar huis: Wir gehn noch nicht nach Haus,
noch lange nicht, noch lange nicht.

Naschrift: Ik ben er zeer voor dat gekwalificeerde gidsen hun werk moeten kunnen doen. Ieder het
zijne. Alleen heb ik moeite met het feit dat ik op het eiland niet eens mag zeggen dat het mooi weer
is. Iets minder rigide zou prettig zijn.
Tip: Bezoek Spinalonga. Het is en blijft een indrukwekkende bezienswaardigheid.

EEN LEKKER GRIEKS BIERTJE? het is immers zomer!

Pas in 1997 kwam het biermerk Mythos op de markt. Het bier moest flink concurreren tegen vooral de
Nederlandse merken Amstel, marktleider en Heineken. Maar inmiddels is het bier zeer populair. Niet
alleen bij de Grieken, maar ook bij de vakantiegangers. Eenmaal een Mythos Pilsener geproefd en
men is voorgoed ontamsteld of ontheinekend. In Nederland verkrijgbaar bij o.m. De Griekse Winkel.

TIEN GRIEKSE ZOMERWOORDJES
Zon

Ilios
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Strand
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Parasol

Umbrèlla

Vakantie

Diakopès

IJsje

IJs (voor in je drankje)

Págo

Een biertje

Mia bíera

Verse Jus Chimó frèsko

30 graden

Triánta vathmós
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Wat is de waarde voor jou van een vakantiebeoordeling?
Zojuist lees ik het meest uitgebreide ‘rapport’ van een Australische gast
over ons op Tripadvisor. De langste beoordeling voor het kortste verblijf.
De man heeft een geweldig leuk stuk geschreven. Heel informatief ook,
dus niet alleen een waaier vol complimenten.
Tripadvisor is belangrijk als je over de gehele wereld wilt reizen en te weten
moet komen of een accommodatie of bestemming goed is of beter om er
met een grote boog omheen te gaan. De beoordelingen die wij krijgen op
Tripadvisor zijn heel internationaal. In tegenstelling tot de Zoover
beoordelingen, die vooral uit Nederland komen.
Wat is er dan belangrijk?
Dat je niet alleen naar cijfers kijkt. Lees kris kras meerdere
beoordelingen en kijk of er ergens een trend inzit. Dus
onderwerpen die steeds terugkeren. Als er staat dat het minder
kindvriendelijk is, hoeft dat voor jou geen nadeel te zijn, als je
voor je rust komt. Maar ontdek ook of er dan toevallig geen
jeugdhonk in de buurt zit met drankzuchtige en lustvolle
jongeren. Want dan kun je het met je rust wel vergeten.
Cijfers zijn een indicatie. Een gevoelstemperatuur. Wij hebben
een score van 9.5, maar dat is vooral gevoel. Het zegt niets over
luxe. Het zegt iets hoe gasten zich bij ons voelen. Dus
nogmaals, lees vooral wat er als commentaar bij staat
geschreven. En ben je happy bij ons? Schrijf er rustig over!

Het ultieme Griekenlandgevoel in minder dan 1 minuut
Twee heerlijke commercials van Aegean Airlines zorgen ervoor
dat je direct weer in Griekenland bent. Heel grappig/treffend
Hoe begroet je een vriend?
http://www.youtube.com/watch?v=2WXnaQc1NVI
En hoe dans je de Sirtaki? Als je het goed doet!
http://www.youtube.com/watch?v=Q9DqqMrvArI

IN JULI EN AUGUSTUS HEBBEN WIJ NOG RUIMTE VOOR JE
vraag naar onze beschikbaarheid
en voordeligste hoogzomer vluchten

Villa Mertiza

Roby Klos
Houdt zich sinds begin 80-er jaren bezig met Oosterse krijgskunsten
en heeft zich de laatste jaren vooral verdiept in de vitaliteitaspecten
hiervan. Zijn oefeningen zijn bedoeld voor een ieder die
geïnteresseerd is in gezondheid, balans en beweging. Door middel
van ademhalingsoefeningen en het verbeteren van de flexibiliteit
wordt ook de inwendige mens versterkt. De sessies zijn in principe
voor iedereen geschikt en alle deelnemers zijn na deze week in staat
de oefeningen zelfstandig en in eigen tempo uit te voeren om hier de
rest van zijn/haar leven profijt van te hebben. Roby geeft les op zowel
Een aanbod van 5 dagen
Gedurende 5 dagen beginnen we de dag met vitaliteitsoefeningen.
Rustig en op maat gesneden zodat het geschikt is voor iedereen. Door
goed te luisteren naar het lichaam en daarop ook te reageren krijgen
deze oefeningen in plaats van een dwingend een speels karakter.
De basisoefeningen hebben als uitgangspunt het sterker maken van romp, benen, armen en handen.
Hierbij wordt er geen gebruik gemaakt van machines. Het lichaam volstaat!
Dag 1. Basisoefeningen met extra aandacht voor de ademhaling.
Dag 2. Basisoefeningen met extra aandacht voor vetverbranding.
Dag 3. Basisoefeningen met extra aandacht voor genereren van energie.
Dag 4. Basisoefeningen met extra aandacht voor de flexibiliteit.
Dag 5. Het smeden van de afgelopen 4 dagen tot een geheel.

Je Thaise massage door Lou
Heel veel gasten hebben haar hulp
al ingeroepen en zijn enthousiast.
Een behandeling van 1 uur en
men werd een anders mens
Lou behandelt in Mertiza

Een aantal andersoortige

activiteiten
in Mirtos
Onze
Activiteit
Als
We
Eventjes
Tijd
Nemen
Voor
Een
Moment
Van
Welverdiende
Rust

Kreta, ongelooflijke gastvrijheid
Een smeltfilmpje. De maker is de regisseur van de tv-serie
To Nissi, naar het boek “Het Eiland” van Victoria Hislop.
http://www.youtube.com/watch?v=A40iNV_e7DU

De balletjes van de Koningin? Wij hebben de BALLETJES VAN MARIA ZELVE!

K A A S B A L L E T J E S
( ongeveer 100 stuks)
Ingrediënten:
300 gram geraspte Gravière
400 gram geraspte Edammer
300 gram verbrokkelde Feta
300 gram Kevalotiri (een Kretenzer kaas)
(een alternatief is Pecorino of Parmezaan)
2 aardappelen, geschild en geraspt
5 of 6 eieren
2 eetlepels gehakte mint (yosmos, eigenlijk spearmint)
peper
paneermeel om de balletjes doorheen te rollen
Doe alle ingrediënten in een kom en meng en kneed het goed
door elkaar. Maak er balletjes van ter grootte van een
pingpongbal. Neem een plat bord, doe daar paneermeel op en
rol de kaasballetjes er doorheen. Je kunt ze een tijdje in de
koelkast of zelfs de vriezer bewaren tot gebruik.
Vul een kleine koekenpan met een flinke laag olijfolie en laat de
olie goed heet worden. Doe een stuk of 8 kaasballetjes in de
olie en rol ze met een vork of spatel regelmatig om tot ze
goudbruin zijn. Eet smakelijk!

ZOMERTICKETS VIA MERTIZA
MINIMAAL € 50,- GOEDKOPER
DAN ELDERS. HET KAN DUS!

Met dank aan Maria van Restaurant AKROGIALI
foto’s dankzij Rolf Schreuder

11 – 18 oktober

Wandelen met
Angela
meer informatie in de
augustusbrief
of op www.mirtoswandeldorp.com

SUPERLASTMINUTE
VILLA MERTIZA
De gehele maand juli
Twee weken met vertrek tussen 5 – 7 juli
Een basement studio voor 2 personen met vlucht en taxitransfer
De gehele maand juli
Twee weken met vertrek tussen 1 en 8 juli
Een basement appartement voor 3 personen met vlucht en
taxitransfer

Vraag ons naar de andere mogelijkheden, als je wat
afwijkende vakantieplannen hebt.

Wij hopen dat we je wat in een zonnige zomersfeer hebben gebracht.
Hoe dan ook, een heel fijne zomermaand juli gewenst en graag tot ziens
bij de volgende nieuwsbrief of op een andere manier.

Maria, Siemon, Janja, Jan, Thea, Angela en Dick
PARKEREN BIJ SCHIPHOL: VAKANTIE PARKEREN
Vertrekt u binnenkort met ons naar uw vakantie bestemming naar MIRTOS ?Graag informeren wij u over een
service die wij exclusief aan Corendon gasten willen aanbieden. U kunt namelijk, als u vertrekt vanuit Amsterdam
Schiphol, gebruik maken van een unieke service; Vakantie Parkeren bij Luchthaven Schiphol
Wij bieden de mogelijkheid om op 10 minuten afstand van Schiphol volledig 24 uur 7 dagen per week bewaakt te
parkeren in de buurt van Schiphol.
U wordt daarna met een transferbus gebracht naar de vertrekhal waar u binnen mum van tijd kunt inchecken voor uw
Corendon vlucht.
Wanneer u terug komt van uw vakantie staat de transferbus op u te wachten om u binnen nog geen 10 minuten weer
naar uw auto te rijden waarna u, uw reis naar huis kunt voorzetten.
En zoals u van ons gewend bent kan dit tegen een ongelofelijk laag parkeertarief vanaf € 19 te parkeren. Voor dit
bedrag bent u niet meer afhankelijk van familie of vrienden, het Openbaar vervoer of een Schiphol taxi.
Deze unieke service is exclusief voor Corendon gasten.
Volop Voordeel:
Geen hoge parkeerkosten op Schiphol
Een duidelijk tarief dat voor iedereen geldt
Veilig parkeren op 10 minuten afstand van Schiphol
Bustransfer van en naar Schiphol
U heeft uw reis bij Corendon geboekt, dus wij zijn altijd op de hoogte van uw up-to-date aankomst/vertrek tijd
U kunt 24-uur per dag terecht bij de Corendon Service balie op Schiphol
De tarieven:
Vanaf 1 april 2013 t/m 31 oktober 2013
2 dagen
3 dagen
4 dagen
5 dagen
6 dagen
7 dagen
8 dagen
9 dagen
10 dagen
11 dagen
12 dagen
13 dagen
14 dagen
15 dagen
Elke extra dag +5 euro per dag

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

19,00
35,00
40,00
45,00
49,00
54,00
54,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00

