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1007 maal verzonden

MIRTOS OP RADIO 2
Zet 16 juni in je agenda
Waar Grieks eten
in Nederland?

Wat heeft Saskia Dekkers nu toch
weer teweeggebracht?

MERTIZA NU 2012
HIGHLY RECOMMENDED
Iedereen blij!!!

Beste gasten en andere lezers van de Nieuwsbrief,
Allereerst heel erg bedankt voor de vele reacties op de ingelaste Nieuwsbrief van een paar weken
geleden. Hartverwarmende boodschappen verschenen in onze mailbox en ook gasten die op dat
moment hier waren en het hadden gelezen, konden zich hoorbaar goed vinden in de inhoud. We hopen
dat het toerisme naar Griekenland en dus ook naar Kreta weer zal aantrekken. Wij doen er in ieder geval
ons uiterste best voor.
3 UUR LANG NEDERLANDSE RADIO IN MIRTOS

Op zaterdag 16 juni a.s. ontvangen wij in de tuin van Villa Mertiza een team van het immens populaire
radioprogramma CAPPUCCINO. Dit reactieprogramma wordt wekelijks uitgezonden op Radio 2 tussen
09.00 en 12.00 uur. Cappuccino wordt beluisterd door gemiddeld 600.000 mensen in Nederland en via
Internetradio in het buitenland. Presentator is Jurgen van den Berg.
Aanleiding is mijn opmerking in één van hun uitzendingen dat het leuk zou zijn als zij de situatie op
Kreta eens met eigen ogen kwamen zien. Ach, je zegt wel eens wat, overigens wel heel erg gemeend.
Niet wetend dat redactrice en zelf ook presentatrice van een ander programma Diana Sno, Siemon belde
met de vraag of ik het leuk zou vinden als zij op mijn uitnodiging zouden ingaan. “Nou”, zei Siemon,
“Dat denk ik wel….” Toen ik van mijn middagslaapje terugkwam vertelde hij mij dit en ook dat er een
mail van Diana was binnengekomen. Mijn enthousiasme was even heel erg onbedwingbaar. Drie uur
radio uit Mirtos en dan nog wel Cappuccino, waar ook veel van onze gasten fan van zijn.
Er moesten nog hobbels worden genomen in Hilversum. In Mirtos begon het duimen. Maar ook het
branden van kaarsjes, het prevelen van schietgebedjes en het hela hola houd er de moet maar in.
Op 29 mei kwam het groene licht.
Nu zijn wij inmiddels in het stadium van regelen en het bedenken van iets leuks voor het dorp, zodat
ook de Kretenzers en andere inwoners en gasten van dit evenement kunnen genieten.

Zet dus je radio op zaterdag 16 juni a.s.
van 09.00 – 12.00 uur op RADIO 2

Of……..
maak gebruik van onze aanbieding. Bij vertrek op 10 of 11 juni a.s. En je maakt het allemaal mee.

8 dagen:
Vlucht + Verblijf: € 395,Inclusief FIAT PANDA € 495,-

15 dagen:
Vlucht en verblijf: € 529,Inclusief FIAT PANDA 3 dagen begin en 4 dagen eind € 629,(Prijzen per persoon op basis van 2 personen per kamer)
Andere vertrekdata uit Nederland zijn ook mogelijk. Vraag ons daarvoor om hulp

Vertrouwde geluiden
Kompania Siga is momenteel in ons midden. Zij spelen de sterretjes van de hemel en dat
zijn er hier talloze! Een aantal avonden zijn zij te horen en te zien op verschillende
terrassen. Eén avond spelen zij bij Erik en Nienke, onze collega’s van Zorbas Island in
Kokkini Chani. Dat ligt tussen Heraklion en Hersonissos. Al met al heel vertrouwd met de
klanken van de accordeon, de baklama, de bouzouki, de gitaar en de trommels.
Het is alweer bijna een jaar geleden dat de groep haar CD presenteerde en wij Maria in
het zonnetje hebben gezet voor 20 jaar toegewijde dienst.
Op 20 juni aanstaande, als de dames en heren van de Kompania weer terug
zijn in Nederland, kun je hen horen en zien in Restaurant Delfi in Assen.
Aanvang 19.00 uur

De Griekse gids komt uit met haar nieuwe glossy
Ik was verrast toen ik op de vakantiebeurs bij de stand van de website “De
Griekse Gids” een mooi geïllustreerd tijdschrift in handen kreeg. Op mijn
vraag aan Jorgos en Wendy van de website of dit eenmalig was of dat ik
meerdere edities mocht verwachten, kreeg ik het antwoord dat zij het nog
niet wisten.
En ja, vanaf 4 juni is het verkrijgbaar op de “Griekse Gids Webshop” en bij
verschillende Griekse restaurants. Ik ben heel erg benieuwd naar de inhoud.

Verder is er een nieuw initiatief van “De Griekse Gids”.
Het heet: “GrieksEten.nl” Echt iets voor mensen die
heimwee hebben naar de smaak van Griekenland.
De site is onderverdeeld in provincies, zodat je over het
algemeen niet ver weg hoeft om Grieks te eten.
Uit de lange lijst
van Griekse
restaurants die op
de site te vinden
zijn, heb ik er twee uitgehaald. De bovenstaande uit mijn
geboorteplaats Gouda en hiernaast Sirtaki in Zwolle, waar
Siemon en ik meestal het licht uitdeden. Zo om de 14 dagen
gingen wij, beide een drukke, doch fatsoenlijke baan aan de wal
hebbend, daar onze quality time doorbrengen. We noemden dat
evalueren. Ja, zo kun je het ook noemen…

VILLA MERTIZA NU HIGHLY
RECOMMENDED 2012 !!
Wat betekent dat volgens Zoover?
Zoover Highly Recommended voor accommodaties
Veel accommodaties presteren bijzonder goed op Zoover. Deze accommodaties verdienen het
keurmerk "Zoover Highly Recommended". Binnen dezelfde categorieën als de Awards voor
accommodaties kunnen eigenaren van vakantieverblijven het predicaat verdienen op basis van de
beoordelingen op Zoover. Highly Recommended accommodaties scoren een 8.5 of hoger op Zoover.

DE KERK KRIJGT ER KLEUR VAN
Wij hebben sinds vorig jaar een zeer
actieve Pappas. Een jonge man, die
je het beste zou kunnen omschrijven
als een bouwpastoor. Als de mis
begint staat hij daar uiteraard
gewoon in zijn pij. Maar buiten deze
werktijden voor de Grote Baas,
draagt hij jeans, een polo, of zelfs
een soort overall. Een opbouwwerker
pur sang. Met hamer, zaag, slijptol en
met kwast en verf. Sinds afgelopen
weekend wordt er niet meer gekerkt
in een yoghurtwit gebouw, maar in
een Godshuis van vanille. Wij moeten
er nog even aan wennen, maar het
voordeel is dat het scherpe wit in de
volle zon een stuk zachter is geworden. Ja, wij hebben er een actieve en aardige buurman bij gekregen.
(De foto laat de tussenfase tussen wit en geel duidelijk zien. Hij is genomen vanaf de zijkant.

Ook kerk in Kalami nog steeds goed onderhouden
Henk Griffioen die in april als gids bij ons was met een groep
van NCRV reizen heeft heel veel erg mooie foto’s gemaakt.
Toen de groep in Kalami was, zag hij hoe een schilder de
decoraties van de kerk
opnieuw schilderde. De kerk
blijft, zelfs in een dorp van
tien mensen, het middelpunt
van de samenleving. Hoe klein
ook.
Ooit telde het dorp rond de
700 inwoners. Zoiets als
Mirtos nu. Een interieurfoto
leverde dit portretje op. Een
onbekende familie uit
onbekende tijden van weleer.
(foto’s ook van voorpagina:
Henk Griffioen)

Het zomernummer van Het Griekenland
Magazine komt er weer aan. Hou je brievenbus of
je boekhandel in de buurt goed in de gaten! In de loop van juni
ligt het in de schappen.

25 redenen om naar Griekenland op vakantie te gaan.
Onze webmaster Paul heeft op www.mertiza.com een verwijzing geplaatst naar de
Griekse Gids, waarin maar liefst 25 overtuigende motivaties staan om naar dit mooie
land te komen. Klik op onze voorpagina op 25 redenen om naar Griekenland te
gaan en je kunt ze allemaal lezen. Goed initiatief!

Mirtos the Movie over de 10.600
Dat is deel 1. Deel 2 heeft er bijna zesduizend.

MIRTOS HOT NEWS
Ineens waren ze hier allemaal, de dames en heren van de pers. Men had
zich het nodige aangetrokken van onze kritiek dat de Nederlandse pers
wel erg eenzijdig of zelfs hijgerig berichtte over de situatie in
Griekenland. Het was een mea culpa van jewelste, die pas op gang kwam
toen het 8 uur journaal opende met correspondente Saskia Dekkers, die
aan de boulevard van Mirtos wellustig aan een ijsje zat te likken, terwijl
de zon haar blonde krullen deed verkleuren tot engelenhaar. “Niets aan
de hand”. “Rien d'inquiétant”. Dat zei ze ook nog, want ze spreekt heel
goed Frans en was ooit correspondente in Parijs. En als Saskia Dekkers
haar hoofdredacteur meldde dat ze nieuws had, dan had ze ook nieuws.
“J’ai des nouvelles”.
Dus ook kortgeleden. Tegenwoordig Europa correspondente Saskia Dekkers meldde de redactie dat zij
nieuws had. “Alle schappen zijn vol, er is hier benzine, de boten gaan, de vliegtuigen vertrekken, zelfs
de trein arriveert stipt op tijd”. De enthousiaste krullenbol hield wel van een beetje over de top, want
dat van die treinen had ze niet gecontroleerd.
Saskia had haar bijdrage nog niet beëindigd of googlemap kreeg een overkill aan bezoekers. “Mirtos?
Heet dat zo? Ja, dat heet zo. Mirtos, waar leg dat dan?” Waar is dat grote nieuws te vinden, zo moet
men gedacht hebben. Even later werd Mirtos ingegoogeld en ja, daar zag men allerlei aanbod van
accommodaties en van honden en katten. “Maken ze daar Bonzo of zo?” Sjoerd Paradijs, van zich zelf al
wat lichtelijk cynisch aangelegd en vandaar ook hoofdredacteur van De
Telegraaf keek weer even niet verder dan zijn buikje rond was. Maar zijn
oplettende verslaggever deed dat wel en zodoende besloot men bij de
wakkerste Krant van Nederland niet wat oerconservatieve politici na te
kakelen, maar er hoogstpersoonlijk een kijkje te nemen. Hopend op een
primeurtje.
Helaas, die primeur kwam er niet. Er liep namelijk al een man door het dorp
met een vingertje priemend op alles wat met een genoeglijke vakantiesfeer te
maken heeft. Met in zijn kielzog een niet zo knappe, maar wel nieuwsgierige
jonge man. Het Evangelische duo leek
succes te hebben. Iedereen die zij spraken,
soms met de wijsvinger op de borst,
ontkende een crisissfeer. Alleen maar mooie
dingen. Zon, zee, lekker water, heerlijk eten
en vriendelijke mensen. “Vriendelijke
mensen? Dus u zegt dat hier vrien-de-lij-ke
mensen zijn”? Die vriendelijke mensen
werden ook geïnterviewd en ja, het nieuws
werd verspreid:
In Mirtos wonen vriendelijke mensen.
Andries Knevel en Tijs van den Brink (in Mirtos Andreas Moustaki kai Matteos
apo Platia genoemd kregen van iedereen sinaasappels en tomaten, die zij
aanvankelijk, Genesis kennende, niet durfden aannemen. “Het is gra-tis?”
Natuurlijk, dus eerst met open mond en daarna met volle mond liepen de
heren intens gelukkig door Dorpsstraat ons dorp.

En daar was ook Filemon Wesselink van BNN.
“Ik wil de jeueueueugd zien spuiten en
slikken”. Dus ook hij liep, met de gespeelde
joligheid die past bij een puisterige puber, in
Mirtos rond. Hij probeerde zijn significante
wipneusje te steken in de wereld van jong
Kreta. Hopend op rottigheid, want dat scoort.
Met grote uithalen, zo archetypisch voor dit
wonderlijke omroepwezen wanhoopte Filemon
Wesselink uiteindelijk: “Doen jullie dan
helemaaaaal niets róttigs of zooo? Zijn jullie
niet gedeperimeeeerd of zooo? Nee dus.
Gewoon leuke gassies en meiden. “Eeeerg
hoor, of zoooo!!”
Matthijs van Nieuwskerk probeerde Nederlanders in Mirtos te interviewen, maar hij sprak zo snel, dat
niemand hoorde dat hij een Nederlander was. Toen probeerde Harry Mens hetzelfde, maar niemand
begreep zijn vragen. Interviewen is een vak. Loretta Schrijver van Koffietijd zou een uitzending vanaf
Ermioni verzorgen en Myrna Goossens had
het plan in Koffiemax een bakkie te doen bij
Petrinos. Zij verbleven in hetzelfde hotel en
vlogen elkaar daar al ver voor de koffie in
de haren. Albert Verlinde, die celebraties
zocht in het dorp stond bovenop de
kijvende babbelboxjes en had een primeur
van jewelste.
De koffiedames konden na behandeling bij
de lokale arts hun programma’s alsnog
uitzenden.
Mirtos, aanvankelijk blij met zoveel aandacht, had het gehad met het Hollandse journaille en de
aantrekkingskracht daarbij van BBN-ers, Bedenkelijk Bekende Nederlanders. Op een dag gooide de
bevolking het volkje bij camerakop en microfoonkont pardoes het dorp uit. Deze wonderbare
“uitzending” bracht de rust weer terug. En men leeft weer lang, gezond en gelukkig.

SAMENWONEN
Thea is, zoals wij in een
vorige nieuwsbrief
schreven, ingetrokken
bij Aladin.
Een goede greep,
volgens veel reacties.
Aladin is daardoor
veelzijdiger geworden,
Thea’s glas komt er
mooi in uit en Thea zelf
voelt zich er als een vis
in het water.
Aladin is hiermee ook
veel langer open. Nu
van 11.00 – 20.00 uur.
O kom er eens kijken!

Borden wandeldorp
geplaatst.
Aan de ingang en de
uitgang van Mirtos staan nu
informatiepanelen voor
Wandelmogelijkheden in
Mirtos. Weer een stapje
dichterbij de realisering van
Mirtos Wandeldorp.
Boekje nu al groot
succes.

De eerste druk is er al bijna doorheen. Het wandelboekje dat een maand
geleden het levenslicht zag.
Daarmee kunnen we spreken van een leuk succesje. Siemon is op dit
moment bezig het Engelstalige boekje te vertalen in het Nederlands. De
Nederlandse gasten vinden het toch wel heel prettig om de routes in de
moerstaal te volgen.
.
De achtste route is klaar
De burgemeester van Mithi, het mooie bergdorp op 5 kilometer afstand van Mirtos, heeft met steun van
de dorpsvereniging “O Minos” een oud pad (Kalderimi) schoongemaakt en als wandelpad gemarkeerd.
De route was totaal
overwoekerd met planten en
struiken.
Het pad leidt naar Karidi, wat
vroeger een bewoond dorpje
was, maar waar nu alleen ruines
staan en enkele schaapsherders
hun stallen hebben. En er staat
nog een kerkje, de Panagia
Kiridi. Daardoor is het een pad
dat je kunt zien als een verbinding met de locale geschiedenis.
Het is zeker een klim, maar je
wordt beloond met een
fantastisch uitzicht op de
Zuidkust, Mirtos en de vallei
achter Mirtos.
Wij zijn reuze blij met dit nieuwe
initiatief. Angela zei het mij zo:
“Het is een bewijs dat mensen,
ook in moeilijker tijden doorgaan
en proberen de inwoners en de bezoekers het beste te geven”. En zo is het.
De Mithi route zal dit jaar worden opgenomen als bijlage van het wandelboekje. Dus route
nummer acht!!

Avokando saláta
Avocado’s zijn relatief kort op Kreta, de
avocadobomen met hun pluimen gedijen bijzonder
goed op met name ons eiland hier. De meeste
avocado’s worden geëxporteerd, maar
langzamerhand worden ze meer en meer ook hier
in de keuken gebruikt.
Op zaterdag op de markt van Ierapetra kun je ze
volop kopen. Soms maken we er een lekkere salsa van voor bij het
ontbijt (zonder knoflook), een variatie op de guacamole.

Ingrediënten:
2 rijpe avocado’s
2 eetlepels Griekse yoghurt
2 a 3 theelepels citroensap
1 of 2 teentjes knoflook
een scheutje olijfolie
snufje suiker
wat geraspte feta
2 lente uitjes
zout en peper naar smaak
wat peterselie en een olijfje ter
garnering
Snijd de avocado’s door midden.
Hak met een scherp mes op de pit
en je merkt dat je die er zo uitwipt.
Haal met een lepel het vruchtvlees
uit de schil en doe dit in een
schaal. Meng er de geraspte
knoflook en het citroensap
doorheen. Doe daarna de andere
ingrediënten er door tot je een niet
al te dikke salsa van hebt gemaakt.
Garneer het met peterselie en een
olijf. Lekker op warme toast.

Dat was die weer. Hieronder nog een
mededeling rondom een interessant
aanbod.
LUISTER ZATERDAG 16 JUNI
NAAR RADIO 2 CAPPUCCINO
Hartelijke groet van ons
allemaal:

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

De Kracht van Kreta
• uniek aanbod loopbaan coaching
• vindt het antwoord op uw vraag over leven en werk
• persoonlijke coaching door Josée Stenvers
• Mirtos 8 t/m 12 oktober 2012
• inschrijving tot 7 september
Aandacht besteden aan een actuele vraag over uw leven en loopbaan?
Even weg uit de dagelijkse sfeer en de Kracht van Kreta ervaren?
Unieke kans in Mirtos en wegens succes wederom aangeboden.
Uw coach is Josée Stenvers,
Josée is loopbaanadviseur, coach, trainer en
trainingsacteur met veel werk- en levenservaring.
Zij kent Mirtos en omgeving goed vanwege haar
vele lange verblijven.
Tijdstip: maandag 8 t/m vrijdag 12 oktober 2012
Voor nadere informatie :
www.stenvers-loopbaancoaching.nl
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