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EN DAN IS HET JUNI
Dat zegt ons de moerbeiboom. De
bladeren groeien bijna hoorbaar.
Tegen de klippen op, als het ware.
Want de tijd schrijdt voort maar wel
in ijle. De temperaturen stijgen en
de boom moet van een houten
stronk een volwaardige parasol
worden die onze gasten beschermt
tegen de zon die steeds krachtiger
wordt. Want juni is de opmaat van
de zomer. De zomer van 2015.
Nog een week of drie en dan is het
ook in Mirtos de langste dag van het
jaar. Dan zijn lange broeken languit,
liggen vesten in kasten zich stierlijk
te vervelen, maar het T-shirt, het
badbroekje, de teenslipper, die
bejubelen de luie luimloomheid.
Ja, dan is het zomer.
Juni is voor ons een drukke maand.
We hebben wat groepen, wij hebben
veel individuele gasten en die
smikkelsmakken lekker van het
ontbijt, vragen ons de T-shirts van
het lijf en vliegen in en uit en soms
ook af en aan.
In juni hopen we ook nog flink te
mogen bijboeken aangaande de
zomervakantiemaanden. Vooral
augustus is nog erg legerig. Daarom
hebben we een aantal data op een
rij gezet van vluchten die via
Dusseldorf heel aardig geprijsd zijn,
waardoor een zomervakantie in
Mirtos niet al te prijzig hoeft te zijn.
Hierover alle informatie in deze
nieuwsbrief. Maar er is meer. Dus
wensen we je veel plezier en
herkenning met deze editie. Want
het is juni. Vraag het maar aan onze
moerbeiboom.
De Mertizastaf.

ZOMEREDITIE IS UIT
Hij ligt op je mat of in je boekwinkel/kiosk. Een prachtige
editie met heel veel wetenswaardigheden over drie
interessante eilanden: Chios, Lesbos en Samos. Siemon
en ik heb een paar keer deze oost Egeïsche eilanden
bezocht en hadden het daar zeer naar onze zin.
Verder een artikel over Toine van der Meijden en Berend
Wolffensbutel, de samenstellers van de boekjes
‘Discover… on foot’. Wandelen op Kreta aan de hand van
hun in Mirtos inmiddels beroemde 7 boekjes.

Mijn column gaat over de houding van
Duitsland in de nu al zo lang voortslepende
onderhandelingen tussen Griekenland en
Europa. Is Duitsland werkelijk net iets meer
schatplichtig?

Heel veel leesplezier! En wil je een korting op een jaarabonnement? Dan kun je dat via ons regelen.

MOET EEN ZOMERVAKANTIE
IN MIRTOS DUUR ZIJN? NEE!
Stel je vertrekt op 13/7 en je blijft 2 weken met een gezin van 4 personen.
Je kunt vliegen vanaf de prettige luchthaven Düsseldorf.
Dan betaal je incl. vlucht, verblijf en transfer € 585,- p.p.
Stel je vertrekt op 12 of 13/7 en blijft 2 weken met zijn tweetjes
Je kunt vliegen vanaf de prettige luchthaven van Düsseldorf
Dan betaal je incl. vlucht, verblijf en transfers € 699,- p.p.
Alweer met zijn tweetjes:
Met vertrek op 3, 7, 14 of 18 augustus
En wederom, je kunt vliegen vanaf de prettige luchthaven van Düsseldorf
Dan betaal je incl. vlucht, verblijf en transfers € 699,- p.p.
Ook andere data mogelijk voor ongeveer deze prijzen.
Mail of bel ons gerust en wij zoeken de meest voordelige vakantieperiode, die bij jou past.
Bovenstaande prijzen kunnen wij tijdelijk aanbieden.

Onze Aloë Vera in bloei

Nieuwe busverbinding Mirtos-Heraklion
Iedere werkdag vertrekt om 06.00 uur vanuit Ierapetra
een bus naar Heraklion via ANO VIANNOS. Rond 06.15
uur stopt deze ook in Mirtos, zodat je voortaan
rechtstreeks naar Heraklion kunt. Het eindpunt is wel
het busstation in Heraklion, zodat je even moet
overstappen om op de luchthaven te komen.

OKTOBERMAAND WIJNMAAND
Oktober: Alle gasten van Villa Mertiza en Aleikos
Panorama krijgen een fles wijn naar keuze van:

Wijnhuis LYRARAKIS

EN in onze
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Activiteiten in en rondom Mirtos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wandelingen Discover Mirtos … on foot
Begeleide wandelingen met Angela Sturmayr
Fietsverhuur Villa Mertiza
Trip met een boot ( max. 5 personen)
Bezoek aan het museum in Mirtos
Thaise massage met Lou
MIRTOS
Pilates met Chara
is meer dan alleen lui
in de zon liggen. Je kunt
Osteopathie met Katherina
heel veel activiteiten ondernemen of je kunt je heerlijk
Bezoek aan imker Yannis
een keertje Thais laten
masseren. Wij hebben een
Boottrip naar Chrissi eiland
top tien samengesteld, maar
er is natuurlijk nog veel
meer mogelijk. Duiken? Ja!

foto: Sonja ter Laag

DAN VERZANDT EEN LAND
’s Nachts duizelt het hem in zijn hoofd. EU, Europese
bank, IMF. Als een tolletje draait het in zijn hersenpan.
Hij woelt als de schedeltjes van Dijsselbloem, Lagarde
en Draghi in zijn gedachten ronddraaien. En hij rolt zijn
bed uit als hij Schäuble ziet aankomen, zittend in zijn
rolstoel met in de hand een vervaarlijke stok die hem wil
slaan. Hij kan weliswaar harder lopen dan de Duitse
dreigman, maar hij zit gevangen in zijn schuldenmuur.
Hij kan geen kant uit. Zo belandt hij met een harde klap
op de marmeren vloer. Hij komt met de schrik vrij.
Klaarwakker, badend in zijn bezwete pyjama.
Hij vreest de dag van het oordeel. Hij weet het. Eerst
kan hij er niet van slapen en als hij slaapt, komen de
geesten in golven van dikke mist tot hem en roepen slechts kreten: terugbetalen, hervormen,
bezuinigen, laatste cent, lenen, betalen. En ze dreigen: als je niet, en wel direct, d’r uit, stropdas voor en
anders, lager die lonen, lager die pensioenen, hoger die belastingen. En hij roept: Maar lager kan niet,
we hebben niets meer, de mensen zijn wanhopig, we hebben adem nodig.
Zijn vrouw is wakker geworden van de doffe dreun. ‘Wat is er, Dimitris?’ Haar ooit zo trotse man, kijkt
haar nu aan met bange ogen. En verder zwijgt hij. Zij weet wel wat er is. Dit gaat al zo lang. Soms kruipt
ze stiekem de echtelijke sponde af en sluipt ze naar de logeerkamer, waar haar oude moeder ligt, die
niet langer thuis kon wonen. Geen geld, geen verzorging om op eigen kromme, oude benen te staan.
Dan schuift ze voorzichtig onder de lakens, om de oude vrouw niet wakker te maken.
Ach ja, een verhaaltje is
makkelijk te maken. Zo
heb ik er al honderden
gemaakt. Soms geïnspireerd door de werkelijkheid van alledag. Vaak
leuke
gebeurtenissen,
verbazingwekkende verrassingen,
aangenaam
door
het
specifieke
karakter van de Grieken,
de Kretenzers. Soms ook
over schrijnende gebeurtenissen, zoals vorig jaar
mijn ervaringen in de
gezondheidszorg.
Bovenstaande stukje heb ik verzonnen. Dat zeker, maar eigenlijk ook niet. Praten met mijn
dorpsgenoten of mijn boekhoudster, de kapper, de autoverhuurder. Een politicus, een bestuurder, een
man in overheidsdienst, die werkt aan veiligheid. Als ik goed in hun ogen kijk en door wat wrange
grapjes heen luister, zie ik en hoor ik zorgen over de ontwikkelingen in de nabije toekomst. Bij een
enkeling verraadt de melancholie
verdriet over hoe het allemaal is
gegaan en hoe het verder moet. Met
het land, de jeugd, die massaal thuis
zit, werkloos, zo langzamerhand
apathisch. Bij een bestuurder hoor en
zie ik opkomende woede die strandt in
machteloze gebaren. Hij zegt: Het gaat
om het geld, zeker. Maar het is ook die
verdomde bureaucratie hier. Dit schip
ligt op een ondiepe plek. Dit schip is
gestrand. Zonder hulp van buiten en
nieuw inzicht hier krijgen wij dit schip
niet los. Dan verzandt dit land.

Soms probeer ik mensen op te beuren. ’Blijf goede hoop houden’. En dan zegt iemand tegen me, dat ik
makkelijk praten heb. ‘Jij kunt zo terug naar Nederland. Daar is toekomst, maar als je hier moet
blijven…’
Komende week moet er duidelijkheid komen. Er wordt gesproken
over 5 juni. Maar er zijn meerdere deadlines verschoven. We
wachten met gerede spanning af.
Terwijl in Griekenland menig inwoner in zijn slaap woelt, als hij al
heeft kunnen inslapen, roept mevrouw Lagarde van het IMF, dat
Europa de uitreding van Griekenland wel zal overleven. Maar
overleeft de Griek die uittreding? Natuurlijk is dat niet Lagardes
verantwoordelijkheid. Dat weet ik ook wel, maar mijn god, wat
een afschuwelijk statement is dit eigenlijk, als je hier leeft, woont,
werkt. Als je Griek bent. En ook als je Nederlander bent die tien
jaar lang mag leven in een bijzondere gemeenschap van mensen,
bijzondere mensen. Geen heiligen. Die kun je in hun kerken
ontmoeten. Maar een trots en gastvrij volk, dat nog altijd
sinaasappels komt brengen en mousmoula’s, je zomaar uitnodigt
om mee te eten, het glas te heffen, terwijl de tij van vetpotten al
jaren achter hen ligt.

Beste lezers van onze Nieuwsbrief, ik ben eigenlijk woedend. Ik
merk ook dat ik soms verbeten raak als ik iemand iets hoor zeggen
over Grieken, wat mij niet bevalt. Dan moet ik denken: je hebt je
informatie uit de Telegraaf of van een burenvisite. Dan moet ik
ademhalen en voor de tigste keer uitleggen, dat er oorzaken en
gevolgen zijn, dat de waarheid genuanceerder is. En dan doe ik
dat. Maar ik merk emotie als ik probeer zaken uit te leggen. Die
emotie wordt blijkbaar gevoederd door kwaadheid. Het zuinige
mondje van Dijsselbloem, de azijnblik van Schäuble, de staalkoude
pokerface van Lagarde, dan kan ik die koppen wel tegen elkaar
slaan. Ook die van de stinkend rijke Grieken, zoals
scheepsmagnaat Latsis (rechts op de foto), die weigeren een
deeltje hun geld in het land te investeren. Geld waarvoor geen
cent belasting is betaald. Hufters!!
Maar wat moet jij als lezer nu met een woelende Griek of een woedende Nederlander ergens op een
eiland in Zuidoost Europa?
Naast het proberen buren, vrienden en familie te overtuigen van de bittere noodzaak voor hulp aan
een land dat helaas in deze crisis bittere armoede kent? Hoe is het zover gekomen. Wat kun je doen?

Tja, wat je kunt doen is een reis boeken naar Griekenland. Nee, kies zelf waar je naar toe wil. dit is
geen goedkoop reclamespotje voor ons. Al ga je naar mijn grootste concurrent, het zal me worst zijn.
Maar als het kan, je kunt het je permitteren, dan is het beste statement, dat, ook al zou dit mooie land
omvallen, je toch komt. Je moest eens weten hoe dankbaar veel Grieken je zouden zijn. Voor die
geste, dat vertrouwen. Dus voor die Griek, die ’s nachts uit zijn bed valt, omdat hij die spoken ziet.

KORT NIEUWS OVER MIRTOS EN OMGEVING

De weg rond Viannos is nu praktisch klaar. Hoewel het nog niet mocht, is Mylene de eerste Mertizaiaan
die het heeft aangedurfd niet Viannos binnen te gaan, maar de rondweg te nemen. Dat resulteerde in
een tweede rit, toen onze groep ‘Samen naar Kreta’ een bezoek ging brengen aan de prachtige kerk
van Viannos en ook de tweede chauffeur van Mertiza komaf, de nieuwe route nam. De conclusie is dat
het een brede weg is, die niet echt heel veel minuten gaat schelen, behalve als de Viannos dorpsstraat
weer eens vastzit. En we denken dat het ook wel een behoorlijke racebaan zou kunnen worden. De
foto vertelt nog over de oude situatie. Nieuwe foto’s volgen.
De weg naar de appartementen boven Mirtos is
ongeveer een maand gestremd geweest. Via het
dorp was het wel mogelijk om boven te komen,
ondermeer naar onze collega’s van Villa Dianthe,
maar vanaf beneden, vlak naast ons, was dit tijdelijk
niet mogelijk. Reden was dat er in de winter teveel
water naar beneden kan komen en de afvoer dit niet
aankan. Zodoende is er een put gemaakt met
daaroverheen een hekwerk.
Daar rijden sinds enkele
dagen weer auto’s overheen.
De lantarenpalen die de
ingang van Mirtos verlichten
hebben hun zwarte kleding afgedaan en omgewisseld voor een mooie blauwe
bedekking. Het ziet er nu echt een stukje mooier uit.
Als je dan even verder rijdt,
kom je bij de ingang van Villa
Nostos, het markante appartementencomplex vlak bij
zee. Daar is nu een grotere
parkeerplaats
gerealiseerd.
Dan kan wel eens het begin
zijn van wat echt de droom is
van een aantal mensen, en
de nachtmerrie van anderen, van een echt grote
parkeerplaats of wellicht twee. Eén aan het begin en
één aan het einde van het dorp, waardoor Mirtos in
de toekomst verkeersluw kan worden. Parkeren is in
de seizoensperiode soms een lastige klus. ‘

Crêpes met vijgen(jam) en feta
Beslag voor de
crêpes:
125 gram bloem
een snufje zout
2 eieren
250 ml melk
een scheut olijfolie
( of 20 gram boter)
2 theelepels pesto
olijfolie om te bakken

1. Zeef de bloem en het zout boven een beslagkom en maak er een kuiltje in
2. Klop in een andere kom de eieren, melk , de pesto en de scheut olie door elkaar en schenk dit
mengsel in het kuiltje van de beslagkom
3. Laat het beslag 30 minuten rusten.
Voor de vulling:
12 verse vijgen of vijgenjam
150 gram feta
½ bosje bieslook
zwarte peper1 eetlepel zwarte olijven tapenade
3 eetlepels olijfolie
Snijd de vijgen in 4-en en leg ze op de crêpe of neem een lepel
olijvenjam per crêpe
Verbrokkel wat feta en verspreid het over de crêpe. Knip de bieslook en
strooi er wat over de crêpe.
Maal er wat peper over.
Meng de tapenade met de olijfolie en besprenkel de crêpes tenslotte
met wat tapenadedressing.
Rol de crêpe op of maak er crêpe -pakketjes van.

TIP:

je Turkse
winkel heeft vaak
producten van Burcu.
Zo ook de vijgenjam!

Tip van Maria: in plaats van blokjes kun je de feta boven de crêpe
raspen.
Op die manier kun je hem makkelijker oprollen. Zo hebben we ze in 3
stukken gesneden en afgelopen zaterdag bij het ontbijt geserveerd. En
lekker dat men het vond!!!

(foto’s voorpagina en laatste pagina Gerrit Veenstra Kreta 2015)
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