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DAARNA GAAT HET
SEIZOEN WEER
BEGINNEN !

Beste gasten, Beste volgers,
Meteorologen houden niet van het
hanteren van nieuwe jaargetijden zo
rond de 21ste van de vier
wisselmaanden. Zij beginnen gewoon
op de eerste van juni, september,
december en… MAART. Terecht hoor.
Vooral als iedereen snakkend zit uit te
kijken naar aangenamere weer, is het
heerlijk als je op 1 maart kunt zeggen
dat de lente is begonnen.
Maart is voor ons dan ook dubbel het
begin van de lente en daarmee hangt
onze terugreis ook samen. Wij
vertrekken de 5e en komen hopelijk
veilig in Mirtos aan rond de 15e.
Daar zal Maria ons opvangen met de
prangende vraag, wanneer zij kan
beginnen met de schoonste opening
die je je kunt voorstellen. Wij zeiden
het al in de vorige brief, met de hulp
van zoveel Dasty’s in haar handen
gaat dat zeker lukken.
In maart wordt er dus opgebouwd, in
zowel Villa Mertiza als ook in Aleikos
Panorama. We gaan dat ook dit jaar
gelukkig weer doen met de handige
hulp van Herman, die we op 20 maart
hopen af te halen van het vliegveld
van Heraklion.
Heel even kijken we stiekem nog
even terug op een bijzondere onderwintering in Nederland. Stil gezeten
en vakantie gehad? Niet echt, maar
de gevolgen ervan zullen in het
nieuwe seizoen merkbaar zijn.
Veel leesplezier met deze Nieuwsbrief

EN DAN IS HET MAART 2016
Ik schrijf deze nieuwsbrief met het raam open. Ik kijk uit op een deeltje van Almere Stad, ook deze winter
onze thuishaven. Een mooie dag, waarin lentekriebels ons prettig kietelen. Siemon is net terug van zijn lange
wandeling met Balou. Wat hebben die twee zich in de afgelopen maanden samen vermaakt. Een groot park,
waar honden elkaar lijnloos mogen begroeten, besnuffelen en vervolgens met elkaar kunnen rennen tot ze op
hondegapen liggen. Onze hond ligt nu diep te slapen terwijl de zon door het raam hem lekker warm houdt.
Een braaf tafereeltje, waar wij met veel genoegen aan terug zullen denken, als we op pad gaan en weer thuis
zullen komen in ons appartement in Mirtos. Terugdenken met een vleugje heimwee.
Die winteraanden, dit jaar
ar overigens het derde jaar dat je niet van winter kunt spreken, hebben een paar
vaste bestanddelen: Familie en vrienden zien, creatieve activiteiten ondernemen en gewoon doorgaan met ons
werk als gastheren. Oja, en wat medische checks.

De Miniglossy
In de eerste maand hield de productie van De MERTIZA 2
de gemoederen bezig. Wat is dat leuk werk, maar ook hoe
intensief is dat. Wij zijn reuze blij dat’ie overal zo goed is
ontvangen. Dat doet ons dan weer goed.
Onze trouwe gast Ineke Uijtenhaak, je komt haar ook tegen
in het blad, gaat vanaf komende week de bezorging weer op
zich nemen, net als vorig jaar. Hartstikke fijn. Van je gasten
kun je het hebben. Dus, Ineke, onze grtoe dank!!

De boekingen
Het is prachtig om te kunnen constateren,
dat alweer meer
er mensen ons hebben weten
te vinden. Dat dat mede komt door ons
gastenbestand, dat soms niet aflaat om
anderen enthousiast te maken, dat is ons
ook dit jaar weer duidelijk geworden.
Mailtjes van onbekenden, die met een
‘beschuldigende’ vinger wijzen naar ons
bekende namen. Iedereen daarvoor heel
hartelijk bedankt. Maar ook dankzij onze
mini glossy zijn er nieuwe gasten op ons
pad gekomen. Zij gaan dit jaar zien of het
allemaal naar hun wens is.
In maart 2014 mochten wij met precies
honderd boekingen terug naar Mirtos. Een
jaar later was dat een aantal van 130. Dit
jaar zijn wij de 140 gepasseerd! Dat is geen
kwesite van pochen. Wij zijn gewoon heel erg dankbaar, dat dit zo is. Vooral als je hoort, dat Vakantieland
Griekenland momenteel in de min zit ten op
opzichte
zichte van vorig jaar. Niets is zomaar en vanzelfsprekend.
Daarover zo nog wat meer.

Check-ups
Huisarts, tandarts, oogarts, cardioloog etc. Gewoon een
kwestie van een dagje ouder worden. Niets verontrustends.
Het is een kwestie van nu laten checken, zodat er in Mirtos
geen gekke dingen hoeven te gebeuren.
Een oogmeting van enkele weken geleden bleek toch niet
geheel juist te zijn. Klachten als: sterretjes zien bij
tegenliglampen en een paar
ar dagen last van druk op de
ogen, alsof er twee bollen in de schedel hingen, maakten
een terug naar de opticien noodzakelijk. Een nieuwe meting
bij een collega van de eerste oogmeter, bleek een
significant verschil op te leveren. Vrijdag nog de bril halen
met de nieuwe glazen. en dan wel de spanning of het met
het overbruggen van een afstand van 3.000 km een stuk
beter is.
Hadden wij al die checks eerder moeten doen? Tja…
Eigenlijk wel.
En verder…

Wat schrijven, liedteksten, theaterteksten, ach, die dingen die het aangenaam maken voor iemand die houdt
van creatief-met-taal.
taal. Er staat iets op stapel, dat in september op de planken moet staan. Wij houden onze
gasten graag ook hiervan op de hoogte, want dat kan leiden tot een mooi avondje uit. Ja, hoe geheimzinnig
kun je zijn. Heelgeheimzinnig. Foto is van het Beatrixtheater in Utrecht. Wellicht iets te megalomaan gedacht.
Maar dit terzijde.

In Oostenrijk hopen wij zes nachten te mogen bivakkeren in Alpbach, een leuk levendig dorp in Tirol. Het ligt
ten noorden van Innsbruck. Al enige seizoenen logeren wij bij Margit. Deze uitstekende gastvrouw heeft twee
op het zuiden gelegen kleinschalige gebouwen
gebouwen met bijzonder prettig ingerichte appartementen. Het is een
uitstekende winterbestemming, maar ook in de zomer is er voldoende te doen. Wij vinden het een aanrader,
die wij graag met jullie willen delen. Gewoon, als je eens totaal iets anders wilt dan
da Mirtos.

Het zijn weer opbouwweken bij Mertiza !!
Ja dat klinkt als een slogan. Met hartelijke dank aan AH.
Maria gaat dus aan de poets, Herman loopt alle kamers na
met hamer en sikkel, nou ja, met apparatuur, Jurrie gaat de
fietsen poetsen, Siemon gaat de keuken inrichten en ik moet
ervoor zorgen dat iedereen voldoende materialen in huis
heeft om al dat werk te verrichten. Ook voor het snoeiwerk
in de tuinen.
Aleikos Panorama wordt extra onder handen genomen, dus
ook daarvoor zal onze Fiat Doblo met enige regelmaat op
pad gaan. Het zijn altijd wel leuke weken. Er wordt hard

gewerkt, er is regelmatig overleg
eg over de aanpak, er
circuleren werk- en inkooplijstjes en tussendoor een lunch
lu
in het zonnetje onder de kale moerbei.
Sommige van die opbouwweken waren in het verleden zo
intensief, dat we wel eens acht personen hadden
rondbanjeren. De hoop en verwachting
verwachti
is, dat dit nu niet
nodig is. Toch is het altijd weer spannend hoe wij de
gebouwen terugzien. Dat Herman ons met bouwkundige
raad en daad gaat bijstaan is in ieder geval een
geruststelling.

Het grote plein in Ierapetra.
1965. De linkerstraat is nu
een
voetgangersgebied.
Van
éénrichtingsverkeer
nog lang geen sprake.
Tussen de twee wegen,
achter het standbeeld
bevindt zich tegenwoordig de taartjeszaak- en
koffietent ‘Veterano’.
Wie kent die niet…
Wil je meer oude
foto’s zien? Zoek dan
op FACEBOOK naar:

I LOVE IERAPETRA

Minder boekingen voor
Griekenland
Afgelopen week is duidelijk
geworden
dat
door
de
gebeurtenissen in de regio
minder mensen de Zuidoostelijk
gelegen landen minder willen
bezoeken. De Turke Riviëra
dreigt praktisch leeg te blijven,
maar de cijfers voor Griekenland
zijn zeker niet zo rooskleurig als
verwacht. Ook niet door mij. Ik
dacht dat Griekenland er zeker
voordeel bij zou hebben, dat er
elders onrust is. Hoe vreselijk
ook.
Maar het blijkt niet zo te zijn.

Zo heeft Thomas Cook zijn hele programma op Lesbos gecancelled. De stromen vluchtelingen doen
vakantiegangers besluiten het vakantieheil elders te zoeken. Zo schijnt Portugal nu al bijna volgeboekt. Ik heb
er in de nieuwe editie van Griekenland Magazine een column over geschreven. Persoonlijk vind ik dat
vluchtelingen op die eilanden mensen niet moet weerhouden om er op vakantie te gaan. Om allerlei redenen,
maar zeker ook om het feit dat dit de zoveelste klap zou zijn voor het toerisme op de betreffende eilanden.
Wij krijgen nogal eens de vraag of er ook vluchtelingen op Kreta verblijven. En dat is niet het geval. En
waarom dan niet, is de volgende vraag. Dat komt omdat het voor een overtocht per boot veel te ver af ligt van
de oorlogsgebieden in het Middenoosten. De laatste keer dat er toch een boot aankwam was in november
2014. We mogen vurig hopen, dat het voor eilanden als Kos, Samos, Chios, Lesbos uiteindelijk zal meevalen.
En dat Kreta toch een heel goed seizoen zal beleven. Het land kan nog meer tegenvallers echt niet gebruiken.
Dit schrijf ik overigens met alle respect voor het lot van al die vluchtelingen.

De minister van binnenlandse zaken in Wenen is Frau Mikl Leitner. Die vindt dat de grenzen vanaf de
Noordgrens van Griekenland moeten worden gesloten. Dicht. En die van Oostenrijk pot- en potdicht.
Krampachtig dicht, net zo op slot als haar zuinige mondje op bijgevoegde foto. Zij wil zó niet meer dat
lastige gezeur aan haar grenzen hebben, dat zij saampjes met bijna alle landen tussen het hare en
Griekenland een stevig bakje koffie is gaan drinken, zodat nuchter en snel kon worden besloten dat
Griekenland het maar lekker alleen mag uitzoeken. Ja, en slim hoor van u, Frau Mikl, Griekenland werd
niet op de koffie gevraagd. Die kreeg alleen de torenhoge rekening ervan gepresenteerd.
LAWINE
Ik snap het wel: De situatie in Oostenrijk is bovenmatig en buitensporig nijpend. Maar is die in
Griekenland ook niet een beetje heel erg rampzalig, Frau Mikl? Kunt u in uw Wiener regeringsgebouw
geen buitenlandse tv ontvangen? Ja, dan kunt u niet weten hoe één van de meest noodlijdende landen
van Europa er praktisch onder bezwijkt. Of is de telefoonlijn met Athene door een lawine in ongebruik
geraakt? Tja, dan snap ik dat u uw Griekse collega niet kon bereiken voor een nette uitnodiging van uw
land en uw Balkanvrienden voor fatsoenlijk diplomatiek overleg. Lawines kunnen lelijke gevolgen
hebben. Wij Nederlanders snappen dat inmiddels, maar dat begrijpen zij natuurlijk niet in het land van
de meeste zonneschijn per jaar. Denkt u dat echt Frau Mikl? Ik zal u een geheimpje verklappen. In
Noord Griekenland is het soms berekoud, zo koud zelfs dat er sneeuw ligt en skigebieden zijn. In die
kou wachten overigens momenteel duizenden vluchtelingen in de openlucht om door te mogen reizen.
Maar waarschijnlijk is uw internetverbinding verbroken, gehackt door saboterende asielzoekers, die met
geavanceerde apparatuur, racend op ski-jets uw land zijn binnengedrongen.
NIET WELKOM
Het is toch geen wonder dat Griekenland in alle staten is en diplomatieke maatregelen tegen uw land
neemt. Athene wordt eerst geschoffeerd en vervolgens ook nog eens totaal, maar dan ook totaal in de
steek gelaten. Dat u nu niet meer welkom bent in Athene, Frau Mikl, dat snap ik heel goed.
Iemand die een volgende stap zet in de aftakeling van een solidair Europa, in de overeenkomst van
een langdurige vrede, for better and for worse, die is voorlopig in Athene even niet welkom. Net zo niet
welkom als Griekenland tijdens uw koffiegesmiespel met uw buren.

Bifteki
of anders

keftedes

Ook deze keer een recept uit het boek

“Smaken van de Griekse Sagori”
De bifteki is een gehaktschijf, die gegrild
wordt ( als hoofdgerecht) en de keftedes zijn
meer kleine gehaktballetjes die in olie gebakken
worden ( als mezedes, voorafjes of bij de borrel).
Het recept voor het gehakt is hetzelfde:

Ingredienten:
250 gr (oud) witbrood\water
1 kilo rundergehakt
2 uien, fijngehakt
2 geklopte eieren
2 eetlepels olijfoilie
1 eetlepel zout
½ theelepel peper
1 eetlepel gedroogde oregano
1 handvol versgesneden platte
peterselie, thijm en verse munt
bloem
olijfolie (of boter) voor het bakken
Haal de korstjes van het brood en laat even weken in koud water. Meng het gehakt met de uien, ei, olijfolie,
zout en kruiden. Knijp het water uit het brood en voeg deze broodbal ook bij het gehakt.
Kneed met de hand alle ingredienten goed door elkaar en laat het in de koelkast een half uur rusten.
Eventueel wat knoflook, een pepertje of paprika door het gehakt.
Maak een platte schijf, zoals een hamburger voor de bifteki en gril ze.
Tip: (niet uit het boek) sommige mensen
vinden het lekker om de schijf te vullen met
kaas of feta.
Of maak kleine gehaktballetjes, keftedes, en rol
die door een bordje met bloem en
bak ze in hete olijfolie ( of boter) tot
ze goudbruin zijn.
Lekker met een Griekse salade,
tzatziki, verse patat en een plak gegrilde
aubergie of een lekkere tomatensaus.

Vanaf 1 april ontvangen wij je weer graag in
Villa Mertiza en Aleikos Panorama
Vanaf 5 maart hopen wij onderweg te zijn en even vakantie elders te
houden. Rond 15 maart schakelen wij over op ons Griekse nummer.
Alle telefoonnummers en ons emailadres kun je vinden op onze website.

Een hartelijke groet van Maria, Mylene, Siemon en Dick

