Nieuwsbrief van mei 2010
GEEN ENKELE CRISIS IN MIRTOS
Ondanks onzekerheid over Griekenland en de Euro
kunnen we zondermeer stellen, dat het hier in Mirtos
lekker relaxed is. Het leven gaat gewoon zijn gang.
Ondanks soms heftige beelden uit Athene of grote
Internationale discussies over hulp aan dit land.
En de vis? Die is nog alle dagen fris (zie afbeelding).

VERRASSINGS AANBOD VILLA MERTIZA
11 t/m 25 juni
2 weken Villa Mertiza
Inclusief vlucht vanaf Keulen Bonn
Inclusief verblijf in Villa Mertiza
Inclusief transfer
op basis van 2 personen per studio !

Meerprijs 2 weken Fiat Panda 190 Euro per persoon
Beste Gasten,
Allereerst onze hartelijke dank voor zoveel leuke, aardige, opbeurende, belangstellende reacties op de vorige
nieuwsbrief. Dat deed ons heel goed. En het is natuurlijk altijd prettig om te merken dat velen naar de verlate
brief hebben uitgekeken.
Het was me het begin wel
Het begrip ijs en weder dienende werd hier al snel omgedoopt tot as en weder
dienende. Alsof IJsland al niet genoeg ellende had voortgebracht, begon op
een kwade dag een vulkaan zijn gal te spuwen. En heel Europa heeft dat
geweten. Dus ook Mirtos, dus ook wij. Wij hadden een deel van een groep van
KaGe Travel en Bradly single reizen in huis. En die wilde aan het eind van hun
vakantieweek ook gewoon lekker terug naar huis. Maar de as liet dat niet toe
en zodoende werd het dag na dag afwachten wanneer er weer een vliegtuig
terug naar huis zou kunnen. Hetzelfde lot ondergingen een gezin uit Zeeland, een gezin uit België, een
echtpaar uit het westen van Nederland en een mijnheer uit het oosten van ons land. Iedere dag hebben wij
contact gehad met touroperators over eventuele nadere informatie en organiseerden wij 2 x per dag een
briefing in de tuin. Daarbij was de stemming, ondanks de situatie niet slecht te noemen. Er werd veel
gelachen, iedereen bleek over min of meer humoristische trekjes te beschikken. Uiteindelijk is iedereen weer
thuis gekomen en hebben wij allerhartelijkste reacties gekregen van de vertragelingen. Dat liet zich ook
merken op Zoover. Opmerkingen, waar wij rode koontjes van kregen. Het mooie is ook dat daardoor wij zijn
gestegen van 9,2 naar 9,3. Heel hartelijk bedankt daarvoor.
Griekenland nu
Beelden uit Athene zijn de hele wereld over gegaan. Het is geen fraai
beeld wat dan ontstaat over dit land en zijn inwoners. Veruit de
meeste Grieken zijn het niet eens met de demonstraties en al
helemaal niet met wat er enkele dagen geleden in gebeurd. Men ziet
hier in, dat het land grote bezuinigingen moet doorvoeren. Het is wel
een heel grote aderlating voor velen. Veel loonsverlaging, veel
minder zekerheid qua banen, niet in de laatste plaats bij de overheid,
veel langer doorwerken en producten die in prijs omhoog gaan. Het
valt dus ook voor de Grieken niet mee om het allemaal te moeten
accepteren. Er zit echter niets anders op. Dus gaan wij ervan uit dat
men het lot zal dragen en de schouders eronder zal zetten om dit
prachtige land economisch gezonder te krijgen.

En de vakantieganger?
Wij krijgen zo nu en dan vragen per mail of per telefoon. Merken jullie
iets van onrust? Er is hier niets aan de hand. Het leven gaat gewoon
zijn gang. Vakantiegangers hebben het, wat wij zo zien, gewoon lekker
naar de zin. Onze eigen gasten zijn heel blij en tevreden. Wij merken
dat de prijzen van eten en drinken wel ietsje omhoog is gegaan, maar
toch niet heel veel. Alleen de benzineprijs is flink gestegen met een
soort stevig kwartje van Kok. Maar op het aantal kilometers dat een vakantieganger rijdt
maakt dat ook niet heel veel uit. Wij hopen dat men gewoon lekker blijft komen en
genieten van relaxte dagen/weken op Kreta.
Tina’s nieuwe winkel
Pandora’s Box heeft er een zusje bij. Pandora’s Beach. Een winkel die qua sfeer veel weg heeft van Pandora’s
box, maar wat andere accenten heeft. Deze nieuwe shop bevindt zich tussen restaurant Flisvos en Limeri, het
voormalige restaurant van Manos. Het is daarmee ook het eerste winkeltje aan de boulevard. Wij wensen
collega Tina alle succes toe.
Flisvos heeft een open oven.
Dimitris en Sandra hebben in hun keuken een grote open pizzaoven
neer laten zetten. Zij willen bepaalde ovengerechten gaan
presenteren. Het is de tweede oven van dit soort dat in Mirtos te
vinden is. De eerste kwam in Ca’Nova, speciaal voor pizza’s. “Ga je
ook Pizza’s maken?” vroeg ik Dimitris. Hij lachte raadselachtig. Daar
is ie goed in. In raadselachtig kijken dus. Flisvos heeft afgelopen
winter al een open haard in het restaurant gezet. Dus vuur genoeg in
dit lekkere restaurant.
De speciale eenpersoons studio in Aleikos Panorama
Dit weekend hopen wij onze eerste gast te ontvangen in de studio
van Aleikos Panorama. Sacha heeft de laatste dingen erin gezet, na
het te hebben geschilderd. Ook de tv en de ontvanger zijn geplaatst,
dus de gast kan komen.
Daarmee hebben wij nu de hele accommodatie in de aanbieding.
Drie appartementen en een studio. Voor een week in oktober hebben
wij al een aanvraag voor het hele complexje. Ideaal als je met een
grote familie bent of een groep. O ja, niet vergeten te vermelden: dit
jaar komt de studio op 25 euro per nacht. Ook in het hoogseizoen.
Deze prijs geldt dus voor 1 persoon. Want het is in principe een 1
persoons kamer met wel een tweepersoonsbed.
Terrasverlichting boven
Aleikos Panorama heeft een magnifiek centraal terras, naast natuurlijk de privé terrassen van ieder
appartement en studio. Op dit grote terras gaan wij verlichting aanbrengen, zodat je er ’s avonds feeëriek kunt
zitten en genieten. Ook komt er een automatische watervoorziening voor de planten. Langzaamaan wordt het
echt helemaal een paradijsje.
Reischeques winnen
Je kunt door een 13 tal vragen te beantwoorden leuke reischeques winnen. Nog een dag
of 10! Kijk op www.zoover.nl /voor de duidelijkheid: Wij komen er NIET in voor.

Stem en Win!
Laat je stem horen en bepaal wie er volgens jou in aanmerking moet komen voor een Zoover Award. De Zoover Awards zijn in het leven
groepen om erkenning te geven aan de best gewaardeerde organisaties die in de reisbranche actief zijn. Er kan gestemd worden in diverse
categoriën, waaronder die van beste reissite Nederland, beste allround touroperator en beste aanbieder stedenreizen. Door te stemmen maak
je kans op mooie prijzen, waaronder reischeques ter waarde van € 1500, - en € 750, -

‘

Villa Mertiza heeft nieuw
leven
Voor het eerst hebben wij
mousmoula’s en ook de aloe vera
heeft voor het eerst een bloem.
Twee mooie foto’s van Jaap van
de Gevel. Dankjewel.
Siga to Krasi was weer in het
dorp en komt terug
De groep uit het noorden van
Nederland, die wij regelmatig ook
aankondigen, als zij in Assen
spelen, heeft 5 optreden
verzorgd in het dorp. Vaak
aangevuld met locale muzikanten
werden het iedere avond weer
heel leuke uurtjes. Volgend jaar hopen zij met een groter aantal mensen
in het dorp te spelen. De meivakantie van 2011 wordt een speciale
muzikale vakantie. Ik vertel er rond het eind van het jaar wel iets meer over.

Ano Kato ook terug
24 september – 4 oktober 2010 organiseert Michiel Kooperdraad van Ano Kato weer zijn muzikale workshops.
Afgelopen jaar was hij hier weer, na enkele jaren afwezigheid. Hartstikke mooi, zoveel lekkere Griekse muziek
in Mirtos. Als je in Mirtos bent, kun je altijd even informeren waar er wordt opgetreden.

AS EN WEDER DIENENDE
Er kwam wat as in de lucht. Boven een ministaatje met
wat sneeuwvelden. Een handjevol inwoners, een paar
banken, die niet Ice save bleken en voor de rest de geur
van vis en levertraan. Wat kon zo’n eilandje, wat kon dat
Iglostan nou aan ons humeur verpesten. Oké, je moet er
geen geld opslaan en een zonovergoten vakantie boek je
er ook niet naar toe. En als je niet van vis houdt ben je gedwongen om er een stevig dieet te volgen. Maar
wat kon het voor kwaad?
Wel, er kwam dus as in de lucht. Een vulkaan die zijn gal kwam spuwen en dat wel zo stevig deed, dat je er
geen hand voor ogen kon zien. Als je vloog. En het was ook nog reuze gevaarlijk om er door heen te vliegen.
De wolk had heel kleine vlijmscherpe deeltjes die je heldere voorruiten deden veranderen in melkglas en je
aircosysteem verkoolde. Maar het ergste nog: Ze ruïneerden je Rolls Royce motoren t.w.v. een slordige 5
miljoen stuk. Inderdaad stuk = niet vliegen = te snel dalen dan goed voor je is. En daarom zag de gehele
vliegwereld asgrauw, toen bleek dat er niet gevlogen mocht worden. Niet effe, nee dagen- en dagenlang.
Iedereen, behalve onze koene minister van verkeer. Ene Camiel Eurlings. Die kreeg blosjes op zijn wangen,
omdat hij heel Europa kon afbellen om het luchtruim weer open te krijgen.
Nee, niet met de eerste de beste hulppiloot van TransVertragia, nee. Hij belde
met andere ministers van Verkeer. Collega’s met een zachte g. En ja, men
luisterde naar de Bellende Limbo. De draak leek verslagen, IJsland
verdronken en Europa gered. Het heeft een weekje geduurd, maar Egomiel
heeft de strijd tegen de aswolk gewonnen. Helaas gaat hij de politiek
verlaten, maar anders was hij beslist president van Europa geworden.
Inmiddels zaten op het eiland Kreta, een eiland geheel aan de andere kant
van Europa nogal wat mensen vast. Nog niet wetend welke heldendaad
Camieleke had verricht. Goed werk, maar…hij was vergeten te bellen met de dame van Neckermann in
Heraklion. De dame die iedere dag zo’n 500 herbevestigingen noteert van Neckermannen en Neckervrouwen
uit verschillende landen. Ook van onze twee Neckermannen en een Neckervrouw, die terug moesten naar
Nederland, maar door de as in Mertiza moesten wachten. En onze vijf Belgische gasten, die bij Neckermanns
Belgische dochter Thomas Vandercook terug wilden naar Brussel. Ook hunne vlieger (zo heet een vliegtuig in
sommige Vlaamse dialecten) mocht niet vertrekken. Niet van Thomas Vandercook zelf en niet van mijnheer
Neckermann.
Afin, de dame van de herbevestigingen werd bestookt met vragen. Wanneer, tot ook , waarheen, waarvoor…
Ook door mij. Ik had goede ervaringen met Jacqueline van Sudtours/Sunweb met een tweemaal dagelijks
contact. Dus ik zei dat op een morgen tegen deze mevrouw. Die nog steeds niet was gebeld door Heldenmiel
in Den Haag. Helaas, ik raakte de verkeerde snaar, toen ik zei dat ze wel wat magertjes communiceerde. Mijn
telefoontoestel ontplofte bijna onder druk van haar snerpend stemgeluid, toen zij mij toeschreeuwde dat ze
3000 mensen op Kreta had zitten die allemaal weg moesten en ze niet even een klein reisbureautje had zoals
die Snotweb of Suntroep of hoe die ook heette. Ze was van Neckermann, 3000 man, aswolk, 3000
telefoontjes. SNAPTE IK DAT DAN NIET?
Ik heb Mieleke gebeld en gezegd dat hij onmiddellijk een overspannen mevrouw in een benauwd kantoor in
Heraklion moest bellen en vertellen over zijn “naam is klein, maar zijn daden benne groot” -actie. Dat het eind
in zicht kwam, dat IJsland was overwonnen en Griekenland weer bereikbaar zou zijn.
Of hij dit heeft gedaan? Tuurlijk, want de volgende dag had ik een supervriendelijke mevrouw aan de lijn, die
mij op bijna erotische wijze toefluisterde dat de Neckermannen en de Neckervrouw, maar ook de familie van
der Cook de volgende dag terugkonden. Naar huis. Met een vlieger.
Van Emieleke heb ik niets meer gehoord. Ik denk dat hij al ergens anders is gaan werken. Want ik hoorde van
een staking op Heraklion. Ik dacht, effe Theulinga bellen en de bagagebanden gaan weer draaien. Helaas het
bleef stil. Ja, we zullen deze minister van verkeer vreselijk missen. Zeker in deze onzekere tijden, voor
vakantieganger en voor accommodatieverschaffer. Voor gast en gastheer.

Papoutsakia
me tiri
Aubergines met
geitenkaas
Ingredienten:
2 aubergines
Olijfolie
2 uitgeperste tenen knoflook
150 gram zachte geitenkaas ( bijvoorbeeld misitra)
20 olijven
2 takjes gesneden munt
4 geroosterde rode paprika’s
Zout en peper naar smaak.
Snijd de aubergines in de lengte door en wrijf het auberginevlees in met de knoflook.
Doe olie in een koekenpan en verhit dit. Draai, als de olie goed heet is, het vuur wat lager.
Bak de aubergines zachtjes aan tot het vruchtvlees mooi bruin is.
Meng de paprika, in reepjes gesneden, met de de kaas (verbrokkeld), de gesneden munt, wat zout en peper
en de olijven en verdeel dit mengsel over de aubergines.
Verwarm de oven op 180 graden en doe de aubergines in een met olijfolie bestreken ovenschaal.
Laat dit ongeveer 40 minuten garen. Wanneer ze klaar zijn kun je ze garneren met wat blaadjes munt.;
Mizíthra, een witte kaas, een variant van manoúri, van mindere kwaliteit en minder vet. Mizithra is er in
2 soorten, zacht, maar ook zoetig. Vooral de zoetige soort wordt vaak samen met feta vermengd om
tiropitas te maken, omdat dat de scherpe smaak van de feta wegneemt.
Deze info over mizitra komt uit www.karnelly.nl, een leuke site met allerlei Griekse recepten.

Tuifly heeft heel mooie aanbiedingen
Vluchten vanaf Dusseldorf, Keulen of Hannover. 2 tickets voor de prijs van 1 of
enkele reis tickets al vanaf € 49,HERFSTVAKANTIEPRIJZEN.
Wij hebben in de herfstvakantie ook heel leuke vluchtprijzen via TuiFly gezien.
Prettig, als je nog even de zomer wilt koesteren
Allemaal een heel goede tijd. Hopelijk ook een mooie tweede helft van het voorjaar.
Hartelijke groet van ons allemaal hier in Mirtos
Maria, Siemon, Sacha, Paul en Dick

