VILLA MERTIZA
VILLA LAMBROS
WIJ ZIJN OPEN:

Slechts vijf dagen na aankomst
hebben wij al enkele studio’s en
appartementen zomerklaar. Maart
en april zijn heerlijke maanden, dus
willen wij nu graag gasten
ontvangen. Voor deze maanden
geldt nog steeds 99 euro per week
per persoon. Ook voor singles.

Beste lezers van onze
Nieuwsbrief,
Dit is de eerste editie van 2008, geschreven in Mirtos. Nog maar een paar dagen
geleden gearriveerd en al volop aan de slag om het nieuwe seizoen voor te bereiden.
Dat heeft ook te maken met de eerste gasten die al op 7 maart hopen aan te komen.
Siemon heeft de eerste kamers schoongemaakt, Paul en ik zijn volop in de tuin bezig
om de soms stormachtige wintersferen weg te werken, want het heeft menigmaal
behoorlijk gespookt. Maria is nog niet aan het werk en heeft op dit moment de zorg
voor haar echtgenoot die enige dagen in het ziekenhuis moet doorbrengen. Niet
ernstig, wel lastig als dat ziekenhuis zich in Heraklion bevindt en er geen goede
slaapplaatsen zijn voor de familie.
Voor ons is het heerlijk om weer terug te zijn. We hebben “er zin an”.
TERTSA LATER OPEN
Lambros en zijn ouders komen half maart terug in Tertsa. Zij gaan dan hard aan de
slag om zowel hun restaurant, als ook VILLA LAMBROS zomerklaar te maken. Nu
genieten zij nog van de laatste week rust. Stilte voor de Tertsa storm, want als zij
eenmaal weer zijn neergestreken is er voor vrije tijd geen tijd meer. Wij verheugen
ons in ieder geval zeer op hun terugkeer.

MIRTOS NIEUWS
Het dorp is nog in wintersferen.
Overdag bedrijvigheid, ’s avonds
uitgestorven straten met hier en daar
een kafenion of restaurant open. Er
is nog geen echte activiteit te
bespeuren bij onze collega’s. Maar
dat zal niet al te lang meer duren,
want de eerste gasten staan eind
maart op menig stoepje.
Zuid Kreta leek een goede week
geleden eventjes op Davos. Er lag in
Mirtos een leuke hoeveelheid sneeuw
en in de bergen was dat laagje nog wat dikker. Aan de andere kant van het Dikti
gebergte lag echt een indrukwekkende hoeveelheid sneeuw. Maar het was “Davos in
een uurtje”. De zon is al krachtig genoeg om alles als sneeuw voor de zon te doen
verdwijnen. En nu is het overdag al heel prettig en ’s nachts duiken we met een
interlokje onder de wol. De winterfoto in de Nieuwsbrief op www.mertiza.com is
genomen in Dakanari, door Salila. Dakanari, waar het ’s zomers veertig graden kan
worden.
CARNAVAL
Rondom het weekend van 8 en 9 maart is er carnaval in
Griekenland. Ook in Mirtos, in de grote opslaghal op het
pleintje wordt carnaval gevierd. Men is verkleed, maar je
zult tevergeefs de Griekse variant op: “Bij ons staat op de
keukendeur” of “Een bloemetjesgordijn” horen. Er is meer
disco-achtige en Griekse muziek te beluisteren.
En “Alaaf, alaaf?” Mischien “Yassou, yassou”, ik weet het
niet.
TWEE GEWELDIGE
DAGEN
GASTENDAG 2008
Zo’n tachtig
gasten van Villa Mertiza en
Villa
Lambros hebben zaterdag
16 februari
ons verblijd met hun
komst. Wat
was het leuk om zoveel
mensen
weer te zien. Sommigen
hadden wij
in 2007 te gast, maar er
waren ook
enkelen die alleen drie jaar
geleden bij
ons waren. Hier en daar
sprak men
over de Mertiza Reünie. Zo
hadden wij
het niet echt bedoeld,
maar het
bleek veel reünie
elementen te bevatten. Dus werd er zeer geanimeerd met elkaar gesproken met als
belangrijkste onderwerp “Mirtos met alles d’r op en d’r an”. De muziek van gasten
van Villa Mertiza, aangevuld met drie muzikanten uit Groningen en omgeving zorgde
voor zoveel heerlijke Griekse, soms melancholieke, sfeer. Hierbij, jongens en meiden,
heel veel dank. En het mag gezegd worden: Ze speelden tegen onkosten, reiskosten
een hap eten, een overnachting en enige litertjes Raki.

Deze Raki was ter beschikking gesteld door Yanna en Manolis van hotel Mirtos. Van
je collega’s kun je het hebben. Evcharisto para poli! Ook veel dank aan Yvonne en
Sandra die vanuit Wychen allerlei ingrediënten hadden meegenomen voor een aantal

heerlijke Griekse hapjes, die zij beiden in de keuken hebben klaargemaakt. En
natuurlijk Christa van De Lindenhorst, die samen met John ons als vriendendienst
hun geweldige groepsgebouw ter beschikking hebben gesteld. Ook jij Christa, heel

veel dank.
Tja, het was een feestje dat wij gaven, maar dat een aantal gasten ons ook nog
eens verrasten met kado’s, daar hadden wij totaal niet op gerekend. Veluwse
bittertjes, wijn, molenmeel, een pannenkoek pretpakket, (kook)boeken, aquarellen,
een heuse chocolade fontein, noem maar op. We hebben het thuis in Meppel
allemaal opengemaakt en ons verbaasd. Dank jullie wel.
Kortom, een geslaagd feest met mensen uit heel het land en zelfs eentje uit Mirtos.
Onze Paul. Geweldig dat hij er ook was. En wat leuk dat zijn aanwezigheid voor
velen een aangename verrassing was.
DE INFORMATIEDAG
Een dag later wisten wij niet hoeveel belangstellenden er zouden komen op onze
informatiedag. Vier? Veertien? Veertig misschien? Het werden er tientallen meer. Het
stroomde maar door. Ook Boom Pers/KaGe Travel was aanwezig om informatie te
geven over de reis naar Mirtos van 6 tot 13 april. En weer die lekkere live muziek en
de heerlijke hapjes en drankjes. Toen Paul, Siemon en ik ’s avonds in Meppel thuis
waren met de voetjes op de poef, raakten we niet uitgepraat over een bijzonder
weekend. (Bijgaande foto’s zijn van Jaap en Mary. Dankjewel!)

STICHTING TA GRAMMATA
Op de gastendagen was ook de
Stichting Ta Grammata aanwezig. Een
ideële organisatie die boeken uitgeeft
van Griekse Schrijvers. Met ruim
twintrig titels waren zij aanwezig. Zij
hebben echter nog veel meer keuze.
Wij gaan in onze winkel overigens een
aantal titels verkopen. Wil je meer
weten over deze stichting? Kijk dan
eens op www.tagrammata.nl
GEORGANISEERDE REIS NAAR MIRTOS,
OOK INTERESSANT VOOR SINGLES
Zoals ik hierboven al schreef, er is van 6 t/m 13 april weer een lezersreis van Boom
Pers, die uitgevoerd wordt door Kees Timmenga van KaGe Travel. Hij belde mij
zojuist dat er nog enkele plaatsen beschikbaar zijn. Er is een wandel- en
excursieprogramma met bezoek aan ondermeer het bergdorp Pefki met zijn grotten
en kloven, een bezoek aan het verlaten dorp van Kalami en een kruidentocht in het
achterland van Mirtos. De reis is inclusief vlucht, transfer, verblijf en ontbijt in Villa
Mertiza, iedere dag een diner en op de laatste avond live muziek in Hotel Mirtos. De
prijs is 795 Euro. Heb je interesse of denk je dat het iets is voor iemand die je kent?
Mail ons dan even. O ja, per uitzondering is deze prijs ook voor singles met een
eigen kamer. Deze reis is overigens voor iedereen in heel Nederland te boeken.
MIRTOS EVENTJES BEROEMD IN
NOORWEGEN
Deze maand is in Noorwegen een artikel over
Mirtos verschenen in het grootste dagblad van
het land: Aftenposten. Een gast van ons, Joran
Tveterås, heeft dit artikel over twee volle pagina’s geschreven voor de reiseditie, die
vier keer per jaar uitkomt en door de Noren wordt gespeld. Zij vertelt hoe zij twaalf
jaar geleden Mirtos heeft ervaren en hoe betrekkelijk weinig er in al die tijd is
veranderd en waardoor zij zich direct weer thuis voelde. Ze was niet alleen twaalf
jaar geleden gast in Villa Mertiza, maar ook de afgelopen jaren. En daarom staan er
ook erg vleiende zaken in over onze stek.
VILLA MERTIZA HEEFT INTERNET EN WiFi AANSLUITING
Vanaf 7 maart kunnen onze gasten bij ons internetten. Tussen 11.00 uur en 21.00
uur staat er in de receptie, onder de televisie een computer, waarop exclusief gasten
van Villa Mertiza vrij kunnen internetten. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om
met zelf meegenomen Laptop en een speciaal daarvoor bedoelde stick op de kamer
of op het balkon te internetten en te mailen. Voor muziekliefhebbers natuurlijk ook
prettig, omdat er veel aangename muziek op internet te vinden is. Onze gasten
kunnen een kaart kopen voor bijvoorbeeld 5 uur. We hopen hiermee op een nieuwe,
succesvolle serviceverlening.
COLUMN

Aan het begin van het vierde seizoen, waarin wij geen grote winterverbouwingen
meer hoeven meemaken, denk ik terug aan begin 2005. Het eerste jaar. Daarover
gaat de volgende:

