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Wat verbindt
de Fries met
de Kretenzer?

NOS AMPUTEERT
GRIEKENLAND

Eindelijk blauw licht?
Met zijn veeltjes
voordeliger op
zomervakantie
Villa Mertiza is in alle seizoenen de voordeligste pakketreis aanbieder
in

Beste lezers van de Nieuwsbrief,
Velen van jullie hebben de brief van afgelopen maand niet ontvangen. Daarvoor onze excuses. Er was
een storing in het verzendsysteem. Wij sturen daarom ook de nieuwsbrief van februari nogmaals toe, in
de hoop dat het dit keer wel lukt om jullie te bereiken.
Het is maart. Meteorologen beschouwen de 1e maart als
het begin van de lente. Die houden dus niet zo van 21
of 22 maart. Ik voel me wel thuis bij het uitgangspunt
van Gerrit Hiemstra (over hem straks wat meer) of
Helga van Leur.
Lekkere lentevleugeltjes om je heen. Natuurlijk
beschermd door een dikke jas met das, maar laat dat de
pret niet drukken. ‘Laat de sneeuwklokken beieren als
we de krokussen.’

De komende maand wordt het langzamerhand ook tijd om
de voorjaarsschoonmaak te plannen. Mijn herinnering gaan
terug naar mijn ouderlijk huis, waar mijn moeder ramen en
deuren opzette, wij nog bibberend voor de kachel, maar
moeder stokdoof voor onze piepende proteststemmetjes.
Gewapend met chloor, Vim en spiritus vloog zij van voor
naar achteren, van boven naar onderen van binnen naar
buiten en dan weer naar binnen. Zo nu en dan voelden we
alleen een windvlaag. Bleek mama te zijn.

Wij ruimen in ieder geval ook op. Er wordt schoongemaakt. Het
appartement in Almere moet blikklater schoon zijn. Dan pas kunnen wij de
volgepropte auto in en in Duitsland aansluiten op de A3 richting München.
Zondag 10 maart is het zover.
In zes dagen hopen wij over te zijn zodat wij op zondag de 17e de
kerkklokken van Mirtos weer heerlijk horen luiden. Een favoriet geluid voor
velen van jullie. Daar nog even uitpakken, uitpuffen en uitslapen en dan:

Vriend Herman Wezenberg hopen wij weer als voorman in Mirtos te mogen
begroeten. Voor het derde jaar wordt hij ingevlogen om leiding te geven aan
de schilder- en doe-het-zelfklussen in Mertiza en in Aleikos Panorama. Er zijn
inmiddels acht kamers voorzien van nieuwe wandkleuren en dat gaan we
doorzetten in het hele pand, mits we voldoende tijd hebben. -Pas vanaf 7 april
hebben wij (wandel)gasten, dus er is even wat
reservetijd. Daarin moeten nieuwe tv’s worden
geplaatst en nieuwe verlichting worden aangebracht.
En dan ziet het er allemaal weer spic en span uit. Ach, wat had mijn moeder
graag door het gebouw getornadood. Dat laten wij nu in het volste vertrouwen
over aan Maria, die nu al laat blijken niet te kunnen wachten. Ook niet met de
tuin, want die moet fors worden aangepakt. Helaas is onze tweede palm ook in de
Annie Palmenhemel. Het geeft ruimte om dan ook maar eens stevig de snoeimes
en –zaag ter hand te nemen.
Kortom: wij gooien ramen en deuren open. Voor een nieuw mooi 2013.

Deze Nieuwsbrief moet een beetje een
verkneukelbrief worden. Zin in een
andere temperatuur, een ander
klimaat misschien wel. Verheugen,
voorpret hebben. Naar iets uitkijken,
geïnspireerd door de verandering van
het seizoen.
Onze inspiratie zit’em ondermeer in
het feit dat wij nog nooit in al die
vorige acht jaar al zoveel boekingen
hebben mogen ontvangen. Dat klinkt
misschien wel een beetje zakelijk,
cijfertjesjachtig. Dat is ook wel een beetje het geval, want het is nooit vanzelfsprekend dat wij het qua
centen kunnen volhouden. Maar nú al veel boekingen betekent ook dat wij het nieuwe jaar veel mensen
een mooie vakantie kunnen bieden. Gasten en gastheren hebben daar profijt van. In de echte
zakenwereld heet dat win-win. Wij zeggen liever hoi-hoi.
Aanbiedingen
Wij blijven nog de mogelijkheid bieden om in april en in juni (na de 16e) voordelig bij ons op vakantie te
gaan. Zolang de vluchten niet omhoog gaan, kunnen we echt iets moois aanbieden.
Familie- of vrienden”bulk”
Een oud collega van mij heeft als eerste gebruik gemaakt van onze
aanbieding in de zomermaanden juli en augustus. Die is bestemd
voor wat grotere samenstellingen. Als men bij ons minimaal drie
eenheden huurt, dus studio’s/appartementen, dan ontvangt men
10% korting op al die eenheden. Heb je dus familie die meewil, of
een bevriend echtpaar met wat koters, dan is dit misschien wel een
leuke aanmoediging.(Iets minder mensen dan hiernaast mag wel...)
Vluchten in de hoogzomer
Ze zijn niet goedkoop. Toch hoef je niet de hoofdprijs te betalen. Wij blijven kijken naar de best
geprijsde vluchten. Die kunnen worden verkregen via ons contact met Corendon Dutch Airlines, maar
ook bij andere maatschappijen in Nederland, België en West Duitsland.

Onze hoogzomertarieven via Corendon

Op de volgende vertrekdagen:
27/6 – 04/7
05/7 – 18/7
19/7 – 04/8
05/8 – 11/8
12/8 – 18/8
19/8 – 28/8
29/8 – 05/9

€ 350,€ 380,€ 395,€ 380,€ 350,€ 310,€ 270 ,-

Met onze prijzen in combinatie met goed geprijsde vluchten zijn wij in Mirtos

nog afgezien van het feit dat wij geen enkele bijkomende kosten rekenen

Gaat het dan nu
echt gebeuren?
Het finale ja-woord heeft nog niet
geklonken. Een werkgroep is bezig.
Wat zij hebben bekeken en uitgeplozen ziet er
echt goed uit. De wil is volop aanwezig. Maar het finale jawoord….. Het is maar een woordje van twee letters. Een j
en een a. Wel in de goede volgorde alsjeblieft. Anders
wordt het aj… en daar klinkt sneuheid in door.
Duimen, duimen, duimen, duimen, duimen, duimen, dui….

Nieuws dat de laatste week o.a.
de aandacht trok:
Griekenland ligt op schema
(Minister Jeroen Dijsselbloem)

Griekenland krabbelt op uit Crisis
(Griekse Centrale bank)

Meer vluchten binnen Europa ten koste van trans-Atlantische vluchten
(Vliegtickets.nl bij RTL nieuws)

Sterke tekenen van verbetering Griekse economie
(Minister van Financiën Yannis Stournaras)

Franse bedrijfsleven opgeroepen tot investeringen in
Griekenland
(President François Hollande in Griekenland)
Toch zal het in 2013 nog niet merkbaar zijn voor de gewone
mensen in het land. Die zullen nog dagelijks worden
geconfronteerd met de gevolgen van de hoge werkeloosheid en de
lage inkomens en uitkeringen. Wij hopen dat de merkbare
verbetering in de berichtgeving in Europese media over gewone Griekse mensen zich zal voortzetten.
We hopen ook dat dat het toerisme ten goede komt. Vorig jaar waren het de Russen en de Engelsen die
Griekenland voor een al te grote daling van het toerisme behoedden. Hopelijk nu ook mensen uit andere
landen. We gaan het zien.
Schrijnend bericht:
Zwitserse rode Kruis levert tot 2020 slechts helft van de normale hoeveelheid bloed.
Griekenland heeft, weliswaar met grote vertraging, aan zijn betalingsverplichtingen
voldaan. Waarom kan het me soms rood voor de ogen worden? Schweiz-es nicht!

NOS amputeert Europees land
Het laatste onderdeel van het acht uur Journaal is het weer.
Daarin eerst zon, regen of wind in Nederland en daarna in Europa. Er wordt uitgezoemd, zo groot dat je
het hele continent in het snotje krijgt. Heel Europa? Bijna, maar net niet helemaal. Is het gemak of
onderdanigheid aan de techniek of zijn het de beperkingen der techniek? Bezuiniging of kwade moedwil?
Is het een Hellafobische eindredacteur, getrouwd met een gefrustreerde bankière?
De uitzoem is compleet, maar hé, Griekenland ineens niet meer. Goedoplettende, vaak Griekenlandliefhebbende kijkers merken het direct. Of worden nu door deze Nieuwsbrief rond vijf voor half negen ’s
avonds naar het puntje van hun stoel getrokken. Het NOS Journaal heeft een gemaksamputatie verricht
met Gerrit Hiemstra als bloeddorstige chirurg. Kreta is voorbij, foetsie, verschwunden. 600.000 mensen,
drie gebergtes, drieëntwintig miljoen olijvenbomen, honderdduizenden schapen en geiten, drie
internationale luchthavens met daarop tientallen vliegtuigen, zo’n tien steden en honderden dorpjes
worden zo het beeld uitgeschoven. Ja, ook Mirtos, ja ook Villa
Mertiza, ja, ook Maria.
Waar, o waar is Kreta gebleven? Een goede vraag die heel
makkelijk te beantwoorden is. Kreta is verdwenen achter dit
rare dingetje. Gerrits toetsenbordje. Onderaan het beeld.
Om het Gerrit makkelijk te maken is Kreta minutenlang van de aardbodem verdwenen. Ik kijk er naar en
verbaas me. Iedere avond weer, dat nog niemand aan de NOS-bel gehangen heeft. Waar blijven de
Kamervragen, die vaak een stuk onnozeler zijn dan dit serieuze feit. Zou je de Nederlanders moeten
horen als de Griekse TV gemakshalve Friesland van de weerkaart had geduwd. Okay, dat gebeurt niet
snel, want alle Griekse journaals laten alleen
het weer in eigen land zien. Maar toch, we
hadden zonder die eigenwijze Friezen in beeld
ons geamputeerd gevoeld. Want het zijn wel
ónze eigenwijze Friezen.
Dus, mail, sms, bel, schrijf, postduif, of
rooksignaal richting Hilversum. Haal daarmee
Kreta terug in beeld en heel daarmee
Griekenland. Héérlijk weer zo’n actie!

Informatie over zwemkledingvoorschrift
treft u aan in ons zwembad.

Kolokythokeftedes
( Courgettekoekjes)

Ingredienten:
4 courgettes
1 ui
200 gram verkruimelde feta
1 kopje paneermeel
2 eetlepels vers gehakte dille
1 eetlepel vers gehakte munt
3 eieren
2 koppen bloem
zout, peper en nootmuskaat
Wat geraspte kaas
(belegen kaas of kelafotiri)
olijfolie om in te bakken

Bereiding:
Snijd de uiteinden van de courgettes en was ze. Rasp ze daarna met een grove rasp en doe
geraspte courgette en de geraspte ui in een vergiet. Strooi er flink wat zout over en laat dit
ongeveer een uur uitlekken. Knijp daarna de courgette met je handen goed uit en doe de
pulp in een kom. Je kunt de pulp ook in het midden van een theedoek leggen en daarna
draaien tot er vocht uit komt. Klop de eieren los en voeg ze bij de pulp, samen met het
paneermeel, de feta, nootmuskaat,peper, dille, munt en de bloem. (Eventueel wat geraspte
pecorino.) Kneed het tot een stevige massa. Voeg eventueel wat paneermeel of bloem toe
als het nodig is. Verhit de olie. Maak er met 2 lepels “balletjes” van, die je even plat drukt in
de koekenpan. bloem en bak ze goudbruin in de olie; let op, blijf erbij, want het kan snel
gaan. Even laten uitlekken op keukenpapier. Strooi er eventueel als garnering wat geraspte
kaas over.

DROMEN
Wij hebben jarenlang zomer na zomer,
voorjaar na najaar met rugzakken langs
Griekse eilanden getrokken. Bekend verhaal.
Ruggen half in een deuk, maar een rugzak
kon het niet winnen van een koffer of
bagage van zachtere makelij. Dat was
ouwelullekoek. Voor huurauto’s haalden wij
onze lichtverbrande neuzen op. Zomaar je
bagage in een achterbakse Zastava? Niks daarvan. Lopen met kilo’s aan kleren, zonnebrand en boeken
onder de felle zon. Dan wist je na afloop altijd heel zeker: wij zijn er weer geweest. De enige luxe die
wij ons toestonden was het tijdelijk berijden van een plofje. Een simpel automaatje dat je nog moest
aantrappen. Elektrische ontsteking, die was er niet of niet in de klasse die wij Drachmebestendig
vonden.
En dan een kamertje. Geen luxe appartement of wittebroodstudio. Daar
hadden wij geen behoefte aan. Een setje frisse lakens en grijswitte,
maar schone handdoeken was voldoende. Belangrijker was het uitzicht.
Hoefde soms niet eens aan zee te zijn. Zitten boven op een dak in een
havenplaatsje kon ons net zo goed bekoren. Overdag een strandje
zoeken, voor ons alleen omdat ook onze, toen nog, volle billen snakten
naar een tintje. Of met een beetje meer bedekking op een zandplaat in
gezelschap van meerderen, met vlakbij een tentje vol Griekse
luilekkernijen.
’s Avonds altijd een restaurantje, een terrasje of een barachtig tentje.
Kleppen met andere rugzakkers, niet zelden tot in de wel heel piepkleine
uurtjes. En dus weer opstaan met piepkleine oogjes, die dankzij het felle
morgenlicht algauw weer grote gretige vakantiekijkers werden. Het
“waarheen leidt de weg die wij mogen gaan” -gevoel.
Door die rugzakjaren heen heb ik weleens gedroomd van een werkzaam leven in Griekenland. Dromen
zijn soms zo heerlijk omdat je weet dat ze toch niet uitkomen. Zeker niet zoals je ze gedroomd had. Dat
ik afgelopen maand alweer acht jaar geleden op Kretenzer bodem landde om in Mirtos te gaan werken,
was ooit ondenkbaar geweest. Droombaar, maar zeker niet
denkbaar. En zie, zo geschiedde.
Het is nog steeds een heerlijke tijdsbesteding. Zorgen, redderen,
organiseren en improviseren. Soms met een beetje zweet op de
kop om alle ballen in de lucht te houden. En dan heb ik het niet
over onze gasten. Een ballentent runnen we niet.
Maar ik moet eerlijk zijn. Ik heb mij de afgelopen jaren wel bedacht
dat die rugzaktijd voorgoed voorbij was. Zouden wij nu langs
eilanden trekken dan zou een stevige weekendtas mij meer
bekoren. Ook een rug slijt naarmate de jaren verstrijken. Een
blotebillenplaat (zeg dat maar eens als je een paar raki’s hebt
genuttigd) zou een verstoring betekenen van het natuurlijk
evenwicht. Een al te eenvoudig kamertje zou voor een nachtje
geen ramp zijn, maar wij weten al meer dan acht jaar wat een
mooie standaard is.
Maar vooral het feit dat wij van half maart tot begin november onze
handen laten wapperen en wij ons geen horde betaalde
wapperaars kunnen permitteren, betekent domweg dat dat
tijdmorsende hoppen er niet inzit. Eind augustus kunnen we wat
extra stootgroepen inzetten, maar meer dan een nachtje of zes
weg? Dat gaat niet lukken. Dan blijven we gewoon op Kreta. Al die
andere eilanden moeten hun gastvrijheid schenken aan anderen.

Half november, als wij zo’n beetje klaar zijn, is bijna
geheel toeristisch Griekenland potdichtgesloten. Dus
zoeken wij ons heil nog even in de luwte van Mirtos en
rijden vervolgens naar Nederland.
Zielig! Ik hoor het iedereen met empathische kwaliteiten
roepen. Nou nee hoor. Het is niet zielig. Alle voordelen
kent ook nadelen. Er zijn altijd twee kanten aan een zaak.
Ook onze zaak.

Wij hebben er weer zin in. We pakken
straks koffers en weekendtassen in, die hun
plekje krijgen tussen al die meuk die we zo
nodig weer moeten vervoeren. Heel soms,
als ik nog een beetje ruimte in onze auto
ontwaar, denk ik weleens, kijk, daar zou
nou een leuke rugzak in passen. Gelukkig
doet mijn rug zeer van al het gesjouw, dus
vergeet ik die hersenschim weer snel.
Ik moet gewoon nog een aantal jaren
geduld
hebben.
“Pensionado’s
op
eilandpad”. Fantaseren dat wij met zijn
tweetjes voor een nu nog onbekende
kafenion zitten. Jawel, dromen is heerlijk,
soms omdat je weet…………….
dat ze kunnen uitkomen.

zaterdag 2 maart 2013
19.00 uur
Grieks Restaurant Akropolis
Hoofdstraat 36
7901 JR Hoogeveen
vrijdag 8 maart 2013
19.30 uur
Dansfeest | Γλένδι και Χορός
Praedinius Gymnasium
Kruitlaan 11
Groningen
vrijdag 5 april 2013
19.00 uur
Grieks Restaurant Rhodos Palace
Ruiterskwartier 47
8911 BP Leeuwarden
woensdag 17 april 2013
19.00 uur
Grieks Restaurant Delfi
Nieuwehuizen 11
9401 JS Assen
vrijdag 19 april 2013
19.00 uur
Grieks Restaurant Athina
De Weerdingerstraat 12
7824 XV Emmen

En begin mei in MIRTOS

Ludieke actie in provincie Lassithi
Wie de provincie Lassithi wil bezoeken, de provincie waar ook Mirtos deel van
uitmaakt, heeft vanaf 21 februari een paspoort nodig. De regio is uitgeroepen
tot de symbolische republiek Lasithistan. Naast een lokaal paspoort heeft
Lassithi ook een eigen vijf eurobiljet. Met deze ludieke actie neemt de provincie
afstand van het beleid van de Griekse regering. “Ze nemen onze ziekenhuizen,
jachthavens, salarissen, pensioenen en uitkeringen af”. Het staat in een folder
die oproept tot actie. “Burgers van Lassthi, het is genoeg. Wij nemen het heden
en de toekomst van onze kinderen in onze eigen handen”
Het doet denken aan een initiatief vanuit Friesland om het Frysk Paspoart
te introduceren. Minder een daad van wanhoop, meer een ludieke actie
om het toerisme te bevorderen. Het had overigens uiteindelijk meer
nadelen dan voordelen. In 2006 is het paspoort wederom ingevoerd.
Zo zie je maar: Kreta en Friesland, het blijft een thema.
Griekenland bezingt gratis
alcohol op 16 mei
De Groep Koza Mostra vertegenwoordigt Griekenland op het
Eurovisie
Songfestival.
Een
opmerkelijk wat Russisch aandoend
nummer.
Er
zitten
folkelementen in, ook dankzij de solo-inbreng van Agathonas
Iakovidis, een oude, zeer bekende Rebetikozanger.
De derde Kretens-Friese link:
In een sfeervolle woonboerderij
in Friesland heeft Siemon een
buffet
klaargemaakt.
Grieks
uiteraard. Het voelde op het Friese
platteland als: ‘Saganaki op een
bedje van pompeblêden’ Het werd
‘Fryslân Boppe, Griekenland lekker
proppe’
Meer en meer klinkt de roep om een
boek. ‘Siemon, wanneer komt je
kookboek uit?’
De mooie foto’s van het buffet, dus
ook van de courgettekoekjes zijn van
Gerrit Veenstra. Uit Friesland.
Wil je meer weten?
Volg ons op Facebook.
Villa Mertiza met korte
verhaaltjes
en
aanbiedingen

Dat was die dan weer. Hopelijk heb je de Nieuwsbrief met plezier gelezen. Hartelijke groet:

Maria, Siemon, Janja, Jan, Thea, Angela en Dick
Onze april en juniaanbiedingen treft je aan op de volgende twee bladzijden

APRIL 2013
MOOI VOORDELIG NAAR

VILLA
MERTIZA
Vlucht + verblijf
Vertrek tussen 7 en 14 april
(vertrek alle dagen van de week)

8 dagen
2 weken
3 weken
Prijzen per persoon zijn gebaseerd op basis van 2 personen per studio.
Geen extra kosten, zoals calamiteitenfonds, reserveringskosten,
preferentiekosten, airco en gratis gebruik zwembad op 100 meter afstand.

JUNI 2013
MOOI VOORDELIG NAAR

VILLA
MERTIZA
Vlucht + verblijf + transfer
Vertrek tussen 16 en 21 juni
(vertrek alle dagen van de week)

8 dagen
11 dagen
2 weken
3 weken
Prijzen per persoon zijn gebaseerd op basis van 2 personen per studio.
Geen extra kosten, zoals calamiteitenfonds, reserveringskosten,
preferentiekosten en airco. Gratis gebruik zwembad op 100 meter afstand.

