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1056 maal verzonden

Beste gasten, beste lezers van de Nieuwsbrief,
De eerste twee maanden van het seizoen 2014 zijn inmiddels verstreken. Een rustige start, een druk en
enerverend vervolg en tenslotte weer even wat meer kalmte in ‘de tent’.
In de meivakantie was Villa Mertiza
het middelpunt van activiteiten,
tuingebabbel, veel ontbijten en
muziek. Niet alleen bij ons, maar ook
in Villa Kastro, The Stone House
Villa’s
en
bij
Katerina,
de
onderbuurvrouw van ons eigen huis,
zaten gasten van ons. Meer en meer
wordt de meivakantie een echte
hoogseizoenvakantie. Met als een
hoogtepunt
het
optreden
van
Kompania Siga, waar zowel in onze
tuin, maar ook elders in Mirtos volop
van is genoten. al met al een heel
bijzondere, prettige sfeer.
Het was ook een bizarre periode. Niet één, niet twee, maar drie van onze gasten belandden in het
ziekenhuis. En drie gasten hebben in Nederland hun vakantie moeten annuleren, vanwege ziekte. Dan

vraag je je af, wat betekent dit? Veel tijd om daar bij stil te staan was er niet. Wij hebben ons uiterste
best gedaan om alle drie de ziekenhuisgangers zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat gaat redelijk
makkelijk als zij in Ierapetra liggen, maar al snel werd het Agios Nikolaos en tenslotte zelfs Heraklion.
Dan zijn afstanden ineens een stuk groter. Gelukkig zijn alle drie gasten weer terug in Nederland. Als dit
je overkomt wil je toch het allerliefst zijn in het land waar je de taal goed spreekt en waar de zorg op
een hoger plan ligt. Wij hebben ontdekt dat de artsen hier zeer kundig zijn. Helaas zijn zij niet allemaal
even communicatief, wat deels met een taalbarrière te maken heeft, maar ook met de hoge status van
een arts. Kundig dus, maar de verzorging en verpleging laten helaas veel te wensen over. Ik schreef het
al in een Facebookbericht, dat ondanks allerlei bezuinigingen Nederlanders niet moeten klagen over de
zorg, in bijvoorbeeld Nederlandse ziekenhuizen. Wij wensen alle drie gasten in Nederland een
voorspoedig herstel en uiteraard ook zij, die hebben moeten annuleren.
Mei in een paar cijfertes om trots op te zijn:
Facebook Mertiza heeft nu over de 1.000 likes
Facebookbericht over juni/juliaanbieding, zie hieronder,
is door meer dan 11.300 bekeken
Mirtos The Movie is meer dan 20.500 keer gezien

Aleikos Panorama ook in de prijzen
Nadat bekend werd gemaakt dat Villa Mertiza de Zoover Award 2014 had
gekregen, kwam ook nog het bericht dat onze dependance Aleikos
Panorama een Recommended Award had verdiend. Laten we zeggen, het
brons onder de Zoover Awards. Ook daarmee zijn wij blij verrast.
Wij hadden heel graag de afdakjes bij de vier appartementen en studio’s
geplaatst, maar op dit moment is de familie met andere zaken bezig.
Helaas ook hier vanwege ziekte, ditmaal van beide ouders van Popi. Maar
het plan laat ons niet los. We hopen dit alsnog een keer te kunnen
realiseren.
Oma Thea
Thea is
een maandje naar
Nederland om een kleinkind ‘te
baren’. Zij hoopt de komende
maand dus oma te worden.
Daardoor is Aladin een week of vier
gesloten. Gasten die beslist iets uit
de winkel willen hebben kunnen ons
benaderen en een afspraak maken
om te winkel te bezoeken.
Tina 3
Inmiddels is er een nieuwe winkel
geopend. Tina van Panora’s Box en
Pandora’s
Beach
heeft
de
juweliershop in het pand van Hotel
Mirtos, eigendom van Yanna,
overgenomen. Althans het pand. Zij verkoopt zeepjes en zalfjes en nog veel meer. De uitstraling van de
winkel is veel beter geworden en laten we wel zijn, het ligt zeer centraal in het dorp. Tina en haar
mensen wensen wij veel succes.
Een nieuwe ambtstermijn
Alekos (Alèxandros) Pantelakis is herkozen als
burgemeester van Mirtos. De inwoners van
het dorp waren blijkbaar tevreden met zijn
eerste termijn. Hij heeft hard gewerkt om
bijvoorbeeld het dorp schoner te maken,
levendiger ook. Hij wilde graag een tweede
termijn en die heeft hij dus ook gekregen. Wij
zijn blij met hem, omdat hij ook veel oog
heeft voor het toerisme in Mirtos. Het is zeker
een man die over de grenzen van een dorp
heen heeft gekeken. Wij wensen Alekos een
goede tijd toe en hopen met hem op nog
meer veranderingen ten goede, daar waar
nodig uiteraard. In ieder geval zijn er nog
wensen genoeg.

Onze ‘Bouwpappas’ (vervolg)
Het achterkerkse huisje van de papas schiet op. Hij kan er
lang niet alle dagen aan werken, omdat hij deels ook in
Heraklion woont. Toch maakt hij vorderingen. Zo nu en
dan horen wij de betonmolen draaien, dus de bouwpastoor
zit niet stil. Wij zijn benieuwd naar het eindresultaat.

VLUCHTEN NAAR

HERAKLION:
Voor € 256,- retour
In het hoogseizoen????

Vertrek 15 augustus af Keulen 15 dagen
Vertrek 16 augustus af Düsseldorf 16 dagen
Voetbal zal mij Worst zijn
Komende maand wordt er weer stevig gevoetbald. Het Oranjegevoel
wordt opgepompt en dus zal menig straat worden opgeleukt met alles
wat er aan (wan)smaak te vinden is. Supermarkten komen op de markt
met Oranje prullaria, die hopelijk lang dienst kan doen, zoniet, dan is de
Staat der Nederlanden in minne mineurstemming. Duurt de koorts maar
kort, dan is Nederland ziek. Dan ligt Nederland er al vroeg uit. En de fans
er vroeg in.
Ik heb niets met voetbal. Ik moest net zelfs even
googelen om te zien of het nu een WK of een EK is, wat
we tegemoet gaan. WK dus en oja, ik herinner me weer
die aanfluitloting, waarbij een één of andere
voetbalhotemetoot het niet kon opbrengen om een
minuut stilte vanwege Mandela’s overlijden te
volbrengen. Zoveel mannetjes op een rijtje met
evenzoveel balletjes uit Lingopotjes. Zoiets toch?
Mirtos zal zich ook opmaken voor het komend festijn.
Oranje voert hier niet de boventoon. Dat is hier nu
eenmaal blauw en wit. Maar toch is de kleur Oranje wel
zichtbaar. Mirtos heeft immers nogal wat Nederlandse
gasten en eerlijk is eerlijk, Nederlanders kunnen potjes breken in ons dorp. Mocht Griekenland het niet
redden, dan is men zeker voor Ollandía. Dat zal merkbaar zijn bij menig groot tv-scherm aan de
boulevard of ergens in het dorp. Daar zullen medelanders zich tooien in die enige kleur, zij zullen
scanderen en als het moet incasseren. Met de mentale steun van de Kretenzers.
Ik zit nooit bij zo’n scherm. Het liefst zit ik thuis op ons balkon over zee te staren of een tvprogrammaatje te volgen. De volgende dag hoor ik wel of het allemaal naar wens is geweest.
Afgelopen mei zat ik echter wel voor een maxischerm.

Bij Moments. Het was NederlandOostenrijk. Dat wisten we aan het
begin nog niet. Dat werd de
apotheose van de, overigens zeer
gezellige avond. Gezellig ondanks
het verlies van Nederland. Het
werd Rood-wit-rood. Of misschien
wel Roze-wit-roze.

Oostenrijk had een krachtig speler ingezet. Een man met een baard,
getooid in een lange robe en voorzien van hang- en bungeltingeltangels.
Door sommigen een vrouw met een baard genoemd. Onzin natuurlijk.
Mijnheer Worst is een mijnheer. Ik heb heus wel eens vrouwen met wat
baardgroei gezien. Dat komt hier voor in bergdorpjes bij dames die al
wat oorlogen hebben overleefd. Maar zo’n mooie, regelmatige groei, is
nog geen vrouw ter wereld ooit toegevallen. Dus het was een mijnheer,
die onconventioneel gekleed was. Punt uit, Basta. Het nummer dat hij
zong was mooi en het had een boodschap.
Nederland verloor. Terecht? Ach, dat weet ik niet. Het was professioneel
wat ons Nederlandse, wel heel erg tijdelijke duo bracht, maar
opwindend kon ik het niet vinden. Dat Nederland nu in alle top zoveels
overal bovenaan staat is mooi. Maar wij hebben niet gewonnen dus is
het Festival volgend jaar in Wenen of Salzburg.
En dan gaan wij weer naar Moments om het reuze gezellig met elkaar te
hebben. Hopelijk gebeuren er dan geen rare dingen. Want de Servisch
Orthodoxe geestelijke Irenej heeft gezegd dat mijnheer Worst er,
dankzij zijn provocerend optreden, de oorzaak van is dat Servië is
getroffen door de toorn der Heeren. Overstromingen dankzij een
opgestane Roze Phoenix. Wel gek, dat het in Oostenrijk nagenoeg droog
is gebleven. De Heer heeft blijkbaar niet zo’n goede topografische
kennis… Wie weet komt Hij er alsnog achter waar Wurstenstein ligt en
toornt hij er volgend jaar lustig op los…
Ik respecteer ieder geloof, maar respecteer niet dat iemand in de naam van de Eeuwige iemand
veroordeelt op zijn handel, wandel, gedachten, uitingen en voorkeuren. Daarvoor zijn te pijnlijke,
gruwelijke voorbeelden uit onze wereldgeschiedenis te vinden. Ik heb de indruk dat de Orthodoze kerk
van Griekenland een stuk liberaler is. En dat geldt ook voor de mensen in dit land. Nou ja, eerlijk is
eerlijk, toen mijnheer Worst ging zingen
stonden drie Mirtosmannen op en
verdwenen. Die konden het even niet
aanzien.
Als zij even wat langer waren gebleven
hadden ze drie Eroboerinnetjes uit Polen
kunnen
aanschouwen
die
weinig
verhullende verschijninkjes bleken met
atypische handelingen. Dat hadden ze
best leuk gevonden.
Geef nou toe, een avondje Eurovisie
Songfestival is toch veel leuker dan naar
22 behaarde of bebaarde rensoldaatjes te
kijken? Grootschermig of niet!

EIND JUNI en/of BEGIN JULI
VILLA MERTIZA 2 WEKEN VANAF 479,- p.p.
VLUCHTEN, zeer voordelig vanuit West- en Noord-Duitse luchthavens.
Kleinschalig, overzichtelijk, dus comfortabel reizen.

Vlucht naar Heraklion retour + verblijf in VILLA MERTIZA:
27 juni - 11 juli
27 juni - 11 juli
27 juni - 11 juli
2 – 16 juli
4 – 16 juli
4 – 18 juli

Bremen
Düsseldorf
Keulen
Düsseldorf
Keulen
Bremen

€ 499,€ 479,€ 499,€ 499,€ 499,€ 539,-

Prijzen op basis van 2 personen per studio
Prijzen voor gezinnen met 4 personen
nog eens 10% korting op bovengenoemde prijzen. Bel ons of mail.

Een lekker lunch recept :

omelet met groenten en feta
Met dank aan Maria van restaurant “ Akrogiali” Zij bakte dit gerecht op een gaspit.

Benodigdheden:
een koekenpannetje met een hoge rand.
Ingredienten:
3 opgeklopte eieren
100 tot 150 gram verbrokkelde
feta
½ groene puntpaprika 9 of een ½
gewone groene paprika; in
stukken gesneden
½ ui in partjes
een flinke schep gekookte koude
aardappel, in stukjes ( Maria
gebruikte afgekoelde patatten)
6 schijfjes tomaat
een scheut olijfolie
zout en peper naar smaak

Verhit de koekenpan op het vuur, doe er een scheut
olijfolie in als de pan warm is.
Bak hierin de partjes ui en de stukken paprika.
Als die aangefruit zijn kun je de in stukjes gesneden
aardappel ( of koude patatten) er overheen doen.
Daarna de verbrokkelde feta en je schikt de partjes
tomaat erop.
Giet daarna de losgeklopte eieren er overheen. Doe het
gas hoger en blijf goed kijken, want de ui en paprika
mogen niet verbranden.
Doe wat olie op een pannendeksel en als je denk dat de
omelet goed is, keer je de koekenpan met het deksel
erop om. De omelet ligt nu op het deksel en je schuift de
omelet met het ongebakken gedeelte weer in de
koekenpan. Laat het nog even bakken en klaar is de
omelet.
Zout en peper naar smaak toevoegen
Smakelijk eten

“THESE SHOES ARE MADE FOR MIRTOS’

Een eentje wappert in

MIRTOS
DEZE MAAND KOMT HIJ WEER UIT

HET ZOMERSTE ZOMERNUMMER

TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF. HET MERTIZA TEAM

