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Beste Lezers van de Nieuwsbrief,
De maand mei was heel bijzonder. Om twee redenen. Wij hadden een bijzonder grote groep
in huis, die voor veel levendigheid zorgde. En mei was bijzonder omdat het in deze maand in
Mirtos in jaren nog nooit zo rustig is geweest. Gelukkig zorgden de ruim 50 mensen die wij
de laatste tien dagen van de maand mochten onderbrengen voor veel plezier en actie. Dus
laten we daar mee beginnen.
Gezellige drukte
De groep van Gertrude Arents komt ieder
jaar om hier te dansen, te schilderen en te
mediteren. Dit jaar vierde Gertrude haar 4e
lustrum. Ze deed dat met maar liefst 6
trainers en begeleiders, die haar groep van
alles leerden en bijbrachten. Een deel van
het programma speelde zich af in Dakanari
met, ook voor ons, als hoogtepunt een
heerlijk picknickbuffet, verzorgd door
Siemon en Sacha en de ingebruikneming
van het amfitheater, dat nog niet klaar was
tijdens de opening op 2 mei.
De ontbijten moesten in een iets strenger
regime worden genuttigd. Het aantal
ontbijters kwam, dankzij de groep, maar ook dankzij een aantal losse gasten op gemiddeld
vijftig personen. Dus werd er gegeten in twee ploegendiensten van ieder drie kwartier met
een kwartiertje pauze om het buffet weer op orde te brengen. Maria, Sacha en Siemon
waren vanaf half zeven al in de weer. Negen leuke morgens, die nu voorbij zijn. De groep is
naar huis en even was er een leegte. Gelukkig kwamen er weer andere gasten, zodat wij nu
iedere morgen in een iets rustiger vaarwater de mensen kunnen voorzien van een smakelijk
ontbijt.
Hoog geëerd publiek
Het openluchttheater is klaar. En het heeft
zijn dienst zeer goed bewezen. De leden
van Gertrudes groep hebben er kunnen
genieten van een aantal voorstellingen,
ondermeer clownerie, zang en zelfs een
kleine cabaretvoorstelling. De akoestiek is
meer dan goed. Dat hadden de
muzikanten van Siga to krasi al ontdekt
tijdens de opening. Maar toen moest het
theater nog enkele meters omhoog
gebouwd worden. Wij hopen dat er veel
voorstellingen en presentaties mogen
volgen.

Griekse kookcursussen heerlijk gestart
Gasten van ons hebben de primeur gehad van
een arrangement dat wij, dankzij de komst van
Dakanari kunnen aanbieden: een echte Griekse
kookcursus, gevolgd door een gezellige avond
met een overvloed aan eten en drinken. Ineke en
acht familieleden hebben op een zaterdag met
Angela een kruidenwandeling gemaakt en ook
een bezoek gebracht aan de markt in Ierapetra.
In de loop van de middag stond de hele familie te
hakken, te snijden, te prakken, te bereiden,
onder leiding van Siemon en Sacha. De lange
tafel stond in de nieuwe tuin, met daarop
uiteindelijk de heerlijkste gerechten. Een aantal
daarvan hebben jullie kunnen lezen in de
nieuwsbrieven van de afgelopen jaren.

HEB JE INTERESSE IN DEZE ACTIVITEIT?
Zo’n Griekse kookmiddag en avond is geschikt voor groepen
vanaf 8 personen. De prijs is 40 Euro per persoon, inclusief de
wandeling met Angela, eten en drinken. Het arrangement kan
ook zonder de wandeling en komt dan op 35 euro per persoon.
Mirtos heeft er een winkel bij
Tussen Villa Mertiza en het dorp, tegenover Villa Myrthe, is een nieuwe winkel gekomen.
Despina, de eigenaresse, verkoopt er typisch Kretenzer zoetigheid, wijn, andere drank en ijs.
Het zijn min of meer producten uit Kreta. De nieuwe eigenaren van het Natural product
winkeltje waren even bang dat het een tweede winkel in hun soort zou worden. Begrijpelijk,
want ze hebben heel veel energie, tijd en geld in hun kleine onderneming gestopt. Gelukkig
verschillen de winkels van elkaar. Voor al die speciale natuurlijke producten bevelen wij
uiteraard Irini en Michael van harte aan. En neem een kijkje in Despina’s winkel. Het mooie
ervan is, dat het voorheen een oude opslagplaats was en Mirtos nu, dankzij mooie
ruwstenen buitenmuren een gebouw heeft met een mooie uitstraling. Met deze shop heeft
Mirtos nu maar liefst 15 winkels.

SHARED MOMENTS
Onder deze titel heeft Thea in haar winkel/glasworkshop een
tentoonstelling ingericht met het werk van het vorig jaar
september overleden multi-talent Jan Volkers. Jan was een zeer
dierbare vriend van Thea, die vorig jaar veel geschilderd heeft in
Mirtos en Gdogia. Jan zat vaak voor Thea’s winkel met zijn
schildersezel en zijn penselen. Kalm aan het werk, geïnspireerd
en geconcentreerd. Het waren voor hem, maar ook voor Thea
bijzondere tijden, die zij samen deelden. Vandaar de titel van
deze kleine overzichtstentoonstelling, te zien op de eerste etage
van Thea’s winkel.

IEDER NADEEL HEB ZIJN VOORDEEL, een gedachte over de “crisistijd”

Kreta heeft een bijzonder slecht voorseizoen. Veel hotels zijn leeg of zijn zelfs niet
opengegaan. Overal waar we komen horen we klaagliederen. Een rondje langs onze
Nederlandse collega’s op Zuid Kreta levert ook al geen jubelzang op. En Mirtos? Ik schreef
het al, het was stil in mei. En Mertiza? In verhouding mogen wij niet klagen,
maar het is, in vergelijking met vorig jaar, duidelijk minder bezet geweest. De
economische crisis gaat dus ook aan ons niet voorbij. Een combinatie van
voorzichtig omgaan met de huishoudportemonnee, laat besluiten wat men wil
gaan doen met de vakantie en het mooie voorjaar in West en Noord Europa
deed het aantal boekingen de afgelopen maanden behoorlijk stagneren.
Daarnaast zijn de prijzen van de vluchten voor de schoolvakanties nog echt te hoog. Helaas.

Ik denk dat dit niet verstandig is van bijna monopolist Transavia en de reisorganisaties. Men
zal uiteindelijk naar beneden moeten. De prijzen voor voor- en naseizoen zijn niet heel
goedkoop, maar zeker betaalbaar. Hoewel ik, uiteraard, niet in ieders beurs kan kijken.

Zou je niet beter wat kunnen stunten
met prijzen?
Wij kunnen uiteraard niet op tegen de grote
reisorganisaties, die met stuntprijzen de
schade zoveel mogelijk willen beperken. Zij hebben de accommodaties
ingekocht, dus die moeten zo vol mogelijk. En ook de ingekochte
vliegtuigstoelen moeten bezet worden. Wij vernamen dat bijna alle
Nederlandse touroperators op dit moment met verlies werken. Als het zo
door gaat, dan hebben ook wij een slecht jaar, ik wil daar heel eerlijk in
zijn. Maar…

Durven en geloven
Wij hebben het principe, dat je er volop tegenaan moet gaan. Niet voor niets hebben wij
geïnvesteerd in een mooi buitencentrum en in drie prachtige appartementen in Aleikos
Panorama. Wij geloven echt, dat dit een nieuwe groep gasten oplevert. Het is alleen een
kwestie van iets langere adem en vooral vooruitkijken. Wij geloven rotsvast in ons product
en onze inzet. En nu al krijgen wij zoveel ontzettend leuke reacties op wat we doen. Een leuk
aantal gasten is in Dakanari en in Aleikos wezen kijken en geeft de opgedane indrukken door
aan anderen. Leuk is ook, dat mensen meedenken, ineens een prachtig idee krijgen, ons tips
geven. Hebben wij even een crisisdipje, dan halen dit soort leuke gesprekken ons er
vliegensvlug weer uit.
TENSLOTTE:

5 Tips voor gasten die erover denken….. om dit jaar onder de Kretenzer zon
te vertoeven
ZOEK ONDERMEER BIJ
www.travelslide.nl
www.sunweb.nl
www.jiba.nl
www.neckermann.nl
www.corendon.com
www.adbos.nl

* Houd de prijzen van de vluchten goed in de gaten of
vraag ons dit voor je te doen.
* Probeer je vakantieperiode flexibel te maken, dus neem
meer ruimte om naar die goedkopere vluchten op andere
dagen uit te wijken. Niet zelden is een
maandag goedkoper dan een zondag.

* Kijk naar eventuele aanbiedingen voor vlucht
met accommodaties en transfer. Dan boek je
een hotel in Chersonissos, Malia o.i.d., maar je
maakt er geen gebruik van. Het enige wat je
moet doen is de hostess of host bij het vliegveld
informeren dat je naar elders gaat. Dat levert geen enkel probleem op. Deze methode kan je
een leuk voordeel opleveren in de prijs van je vlucht.
* Bekijk als je je budget voor je vakantie
berekent, ook naar de kosten die je ter
plaatse maakt. Een vakantie naar Mirtos is
prijziger, omdat je moet vliegen. En je
moet uiteraard ook van Heraklion naar
Mirtos. Wij denken dat wij in verhouding
niet al te dure accommodaties hebben
en… uit eten gaan in Mirtos is geen
prijzige zaak. Je hebt al prima maaltijden
voor minder dan tien euro. Een halve liter
wijn komt uit rond de € 3,50 en in menig
cafeetje betaal je voor een colaatje € 1,Je kunt hier dus redelijk low budget
vakantie vieren.
* Houd het weer in de gaten. Mirtos heeft de komende 4 maanden ZONGARANTIE

VILLA MERTIZA IN MIRTOS PRESENTEERT:

ACTIEVE VERWENWEEK
Verblijven in Mirtos betekent: weg van de drukte van alledag. Geen stress, geen files, geen
geregel. Dat is al een verwenning op zich. Wij willen u/jou kennis laten maken met de rust en de
stilte van dit gebied. Maar ook laten proeven van alle heerlijkheden die hier te vinden zijn. En
wij bieden de mogelijkheden om ook lijfelijk te ontspannen. Een week anders zien, voelen, ruiken,
proeven.
Voor deze week hebben wij verschillende mensen bereid gevonden om u/jou lekker in de watten
te leggen of in de benen te krijgen. Een masseuse, een ademhalingsdeskundige, een keukenprins,
een tekendocent, een wandelgids, een wijnmaker. U/je verblijft in Villa Mertiza, maar bent ook
verschillende malen in ons buitenverblijf Dakanari, in de bergen en aan stranden aan de Lybische
zee.
Maandag 21 september:

Dinsdag 22 september:

Woensdag 23 september:

Donderdag 24 september:

Vrijdag 25 september:

Zaterdag 26 september:

Zondag 27 september:
Maandag 28 september:

Vlucht + aankomst in Mirtos
Koffie en Grieks gebak
’s avonds:
Wijntje met meze (Griekse hapjes)
IN BUITENVERBLIJF DAKANARI
ontspannen door ademhaling
met ademdeskundigen Idie en Nico
na afloop sapjes van verschillende
vruchten uit de streek
Massage door Eva 1e aantal deelnemers
Wandeling met Angela, uitkomend
op het strand met een picknick
Massage door Eva 2e aantal deelnemers
IN BUITENVERBLIJF DAKANARI
Tekenen met Ben koffie/thee
EXCURSIEDAG NAAR MIDDEN KRETA
Wijnproeven in een wijnmakerij
Kennismaking met kaas uit de streek
Markt en dan ’s middags kookcursus
Griekse keuken door Siemon en Sacha
Daarna uitgebreid tafelen. Dit alles ook in
BUITENVERBLIJF DAKANARI
Wandelen naar Tertsa en daar het slotdiner
op het strand
Terugreis

€ 410,410,Prijs per persoon*
Inclusief:
Alle transfers
Logies en uitgebreide
ontbijten
1 slotdiner op het strand
1 excursiedag
1 wandeling met picknick
1 ademhalingsworkshop
1 massagebehandeling
1 tekencursus
* op basis van 2 pers. Per kamer
Variatiemogelijkheden
- 1 pers. kamertoeslag € 80,- Verlenging 1 week €150,p.p. voor logies.
- meerdere ademhalingsworkshops € 25,- per keer.

TRAVELSLIDE HEEFT VLUCHTEN
VOOR € 385,- totaal inclusief
Informatie: 010-2450955
OPGAVE VOOR 1 JULI 2009
Informatie: VILLA MERTIZA
0030-693 2735 224 of Email
info@mertiza.com

Marianne Stam Mini expositie in Aladin
Marianne maakt ondermeer zogenaamde Mezzotinten.
Dit heel fijn gemaakt werk maakt zij in haar atelier in
Achterberg bij Rhenen. Wij hebben een aantal kleine
werkjes van haar als expositie in Aladin. Wil je iets van haar
werk zien, kom naar Aladin of kijk op www.kunst-en-druk.nl
Wat zijn mezzotinten?
De mezzotint, ook wel 'zwarte kunst' genoemd, was omstreeks 1650 een nieuwe grafische
techniek. Bij de mezzotint wordt eerst de hele koperplaat geruwd met een zogenoemd
wiegijzer, een instrument met een waaiervormige, gekartelde kop die rijen putjes en braam
op de koperplaat achterlaat. Op het ruwe oppervlak hecht de inkt. Om een voorstelling aan
te brengen worden sommige delen van de geruwde plaat met een schraapijzer glad
gemaakt. Op die plekken pakt de inkt niet meer en ontstaan dus bij de afdruk de lichte
partijen. Door meer of minder te polijsten is het mogelijk om verschillende grijstonen, ofwel
halftonen, te bereiken, vandaar de naam mezzo (half) tint. De techniek maakt vloeiende
overgangen mogelijk tussen de verschillende grijstonen. Daardoor maken de afdrukken een
fluwelige indruk.

GESLAAGDE EXPOSITIE VAN INGER
LANDSEM
Deze Noorse illustratrice heeft in het voorjaar van
2008 in Mirtos schetsen gemaakt voor aquarellen,
die zij thuis heeft uitgewerkt tot werkelijk 11
prachtige platen. Op sommige zie je duidelijk
plaatsen in Mirtos, zoals bij restaurant Platanos,
restaurant Katherina en de kiosk van Heleni. Ook
Villa Mertiza was een dankbaar onderwerp, want
onze tuin staat maar liefst drie maal afgebeeld.
Begin mei hebben wij haar werk als expositie in
Aladin opgehangen. De meeste hangen er nu nog
en krijgen veel belangstelling van passanten. Er zijn
inmiddels 4 verkocht.

SIRTAKI OP KLOMPEN
Mijn overgrootvader was paardenboer in het
Groningse Harkstede. Hij boerde zo goed, dat hij al zijn kinderen een boerderij kon geven.
Dus ook mijn grootvader kreeg een stuk land, een huis en een boerenschuur. In Ten Boer,
even boven de grote stad. Daar werd mijn vader geboren die daar woonde tot zijn tiende
jaar. Of mijn grootvader nou zo’n geschikte boer was, weet ik niet. Hij had in ieder geval niet
al te veel rust in zijn Ridderkont. Hij wilde reuring, avontuur, uitdaging. Dat heb ik wel een
beetje van hem, denk ik, hoewel je mij niet in een Zuid Amerikaanse amazone moet
neerploffen. Ik vrees dat ik direct en keihard om mijn moedertje ga roepen. Kreta is mij
avontuurlijk genoeg.
Toen mijn vader en zijn tweelingbroer dus tien jaar waren, verhuisde opa met oma en nog
een dochter naar de grote stad. Groningen. Daar werd hij ondernemer. Hij begon met het
fabriceren en verhandelen van regenjassen. Geen gekke handel in een land, waar wel eens
een buitje valt. Maar… opa was geen handelsman. Hij was ook te goed van vertrouwen.
- Gut, ik lijk echt op hem - Een zakenpartner ging er met wat geld vandoor, dus ging opa
maar in het vlees. Ook dat lukte niet. Het was crisistijd. - Nou zeg… kunnen er nog meer

vergelijkingen worden aangedragen? Opa wilde de wijde wereld in, maar om een of andere reden is het daar nooit van gekomen.
Afin, het ging niet goed met opa’s handel en helaas eindigde hij, samen met oma, op een
bovenhuis in de stad. Daar verhuurden zij kamers aan studenten. Kamerverhuur…. - Het
moet niet gekker worden- Overigens wel aan een prachtige haven, waar ik als kind nog
ijsbrekers door heen zag ploegen.
Mijn vader was veel voorzichtiger. Ik denk, dat de narigheid van het faillissement van zijn
vader hem zijn hele leven parten heeft gespeeld. Hij had vele talenten - nee ik vergelijk niet
– die hij in zijn vrije tijd ook goed gebruikte, maar hij heeft 40 jaar bij dezelfde baas op
kantoor gewerkt. Boer is hij dus niet geworden.
Ik wel. Siemon en ik zijn sinds april van dit jaar Kretenzer olijfboeren. Dat ben je overigens
al, als je vijf olijfstruikjes hebt en deze aanmeldt bij een overheid. Wij hebben, even buiten
Mirtos, een stuk land gekocht met 80 bomen. 2.6 Hectare grond dat straks oogst moet
geven. Olijfolie van een geweldige kwaliteit. Een paar weken hebben we letterlijk gods water
over gods akker laten stromen. Maar dat helpt niet echt, als gods gieter nauwelijks gevuld is.
Heel normaal in april en mei. Dus moeten wij de grond bewateren en bewerken en de
bomen onderhouden. Het is nu eenmaal meer dan op zondag bij je veld staan en je familie
vol trots je pas verworven eigendom laten zien. Zoals dat op verjoardoag’n gebruikelijk was
in mijn boerenfamilie. De dames gingen de tuin bekiek’n en de heren het land. Ik logeerde
rond mijn twaalfde jaar op de boerderij van mijn grootvaders jongste broer. Die had jongens
van mijn leeftijd, dus dat waren leuke jaren voor mij. Afin, de heren gingen naar het land.
“Stoat er goud bie, Berend”. En Berend keek dan trots voor zich uit, kauwend op zijn
pruimtabak. Maar van maandag tot en met vrijdag werd er hard gewerkt. Op zaterdag naar
de stad en op zondag naar de kerk. Na het melken uiteraard. En ja, dus kan ik wel naar ons
land gaan en horen dat het er goud bie staot, maar dat levert geen drupje olie op. Ik moet
leren om waterpijpen aan te leggen met aftakkingen naar iedere boom. Ik zie dat de
onderkanten van de bomen nog gesnoeid moeten worden. Dat onkruid moet worden
weggehaald. Ik moet papieren regelen, de boerenorganisatie melden dat wij boer zijn. En in
Griekenland is “iets” regelen als heel gauw een levenstaak. En we wilden het land alleen
maar hebben om er een leuk hutje op te bouwen, waar we kunnen wonen en uitrusten van
de vermoeienissen van de dag.
Maar als ik eventjes op het land ben en zo voor me uitkijk, terwijl ik een shagje rook, pruimtabak maakt vieze vlekken - denk ik terug aan mijn roots. Opa Jan, Oma Margien,de
twee mooie grootouders uit mijn kindertijd. Zouden ze een beetje trots op me zijn? Ik hoor
het ze zeggen: Onz leutje Dicky, ’n boer. Wel had dat dacht. En hij woont ook nog soamen
met’n andere boer. Wel had dát dacht. En dan vraagt oma: doun die twee ook roare ding’n
met reg’njass’n? Nee oma! ’t Is crisitijd.

SIEMONS EIGENHEIMERIGE
AARDAPPELSALADE
( bijgerecht voor buffet of BBQ 10 personen)
Ingrediënten
3 a 4 kilo aardappelen
3 appels
peterselie
6 augurken
4 hardgekookte eieren
zout
peper
garam massala ( Kerrie)
2 fijn gesnipperde uien

2 fijn gesneden prei
enkele lepels yoghurt (naar smaak)
enkele lepels mayonaise (naar smaak)

buffet met aardappelsalade

Bereiding:
Schil en snijd de aardappelen in kleine blokjes. Doe ze in een pan met wat zout en breng ze
aan de kook. Belangrijk is dat ze een beetje hard blijven. Giet ze af en laat de blokjes
afkoelen. Doe ze in een teiltje.
Schil de appels en snijd ze in blokjes. Meng ze door de afgekoelde aardappelen.
Snijd de prei en uien heel fijn en doe ze ook bij de aardappelen.
Kook de eieren en snijd ze in blokjes, meng het door het mengsel.
Knip of snijd de peterselie fijn en strooi het er door.
Schep de yoghurt en mayonaise door de salade.
Bestrooi het geheel met enkele theelepels garam massala , naar smaak en breng het verder
op smaak met peper en zout. Zet het in de koeling en laat het een nachtje staan.
Yorgos Dalaras en Maria Farantouri treden op in Amsterdam en Brussel
Op 28 juni 2009 treden Maria Farantouri en
Yorgos Dalaras op in Koninklijk Theater Carré.
Er worden onder andere reeksen liederen ten
gehore gebracht gebaseerd op teksten van de
bekende Griekse dichter Yannis Ritsos en
gecomponeerd door Mikis Theadorakis. De reden
hiervoor is de 100ste geboortedag van de dichter,
die in heel Europa gevierd wordt.
Op 30 juni treden zij op in het Paleis voor Schone
kunsten in Brussel.
Voor zover ons bekend zijn er nog enkele kaarten
beschikbaar.
Zie voor meer informatie:
www.greenhousetalent.be (Brussel) en
www.ticketforsale.nl (Amsterdam)

Villa Mertiza binnenkort ook in provincie Utrecht
Reisburo Ad Bos in Wijk bij Duurstede zal ons stekje binnenkort opnemen op de website. Dit
gerenommeerde buro heeft naast een winkel in Wijk bij Duurstede ook vestigingen in
Rhenen en Veenendaal. Directeur Anja Bos is enthousiast over onze accommodatie en wil
ons meer gaan promoten. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Zij is nu druk doende om de
website te veranderen. Maar nu vast een kijkje nemen kan, uiteraard, geheel geen kwaad.
Beste lezers,
Dit was het dan weer. Ik wens jullie allemaal een heel mooie junimaand.
Hartelijke groet uit warm Mirtos ook van
Maria, Siemon, Sacha en Paul
Dick Ridder

