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998 maal verzonden

Op weg naar mooi
en boeiend
Mirtos Hiking Village
De vrijheid van een huurfiets

Het geheim van de perzik

Beste gasten, beste lezers,
De zon schijnt volop. Het is 25 graden. De zomer is begonnen in Mirtos. Siemon
durfde enige dagen geleden al reclame te maken voor Frico Domo, door in een
short te gaan lopen. Ik kijk het nog even aan, maar dan zal ook Campina twee
lopende reclamezuilen mogen verwachten. Beide firma’s met beperkte
houdbaarheidsduur, want onze getrainde huid verschiet snel van kleur.
De meivakantie is begonnen en we zitten nokkie-nokkie. Er heerst een gezellige sfeer in de tuin en in
het dorp. Veel nieuwe gezichten en nog meer bekende. Voor de deur staan de Primakarretjes te
wachten op een toertje en even verderop onze spiksplinternieuwe mountainbikes, die ook regelmatig de
paden op en de lanen ingaan. De moerbeiboom begint luidruchtig te groeien, zodat we eind van de
maand kunnen zitten onder een beschermend bladerdak.
En zo begroeten wij, blakend van optimisme de zomer. Kalo kalokèri!

Hoogste zongarantie in van Europa
Een onvergelijkbare sfeer
Hartelijke gastvrije mensen
Heel veel rechtstreekse vluchten per week vanuit veel luchthavens
“Ga jij naar Griekenland?” Die vraag had ze op velerlei manier kunnen stellen. Met een toon van: O wat
leuk, of beter nog: O wat zou ik graag met je meewillen. Het had ook met wat plezierige verbazing
gekund: Tjonge, wat een originele gedachte, Griekenland! Of verbaasder nog: Wat knap dat je je
vliegangst hebt overwonnen of: Wat goed dat je dat door en door verwende kreng van een Minou
eindelijk een keertje alleen kan laten. (de poes).
Maar nee. Zij niet. “Ga jij naar Griekenland” werd gevraagd met een azijnblik en op een toon die alleen
een door en door praktiserend chagrijn kan laten horen. Zo van: Hoe haal je het in je hersens. Wie dat
doet is goed gek. Je bent van een andere planeet.
Ach we hebben voldoende geageerd tegen dit soort negativiteit. Ik kan er heus nog wel een aardige
column over schrijven. Azijnpissers, kortzichtige mensen die niet verder kunnen lezen dan de
chocoladeletters van een populistisch dagblad. MAAR IK DOE HET NIET MEER! Punt uit. Basta!
Want ineens was ik het zat. En toen ik afgelopen week die vlaag van opluchting vernam waarin
Nederland terecht was gekomen met de wijziging van het regeerakkoord met behulp van de Kunduz
troika, dacht ik: Laat de mensheid zich niet teveel leiden door cynisme en chagrijn? Zit men niet teveel
in de ban van achterdocht?
Het gevoel van bevrijding toen men er in Den Haag in 48 uur uitkwam
daalde van 3000 km ver, als een warme douche op mij neer. Er is weer
optimisme. Het kan dus. Het moet ook.
Dus bedacht ik bovenstaande zin: “Ga jij naar Griekenland?
NATUURLIJK!” Natuurlijk ga ik naar dat land met die heerlijke zon, die
mooie mensen, die bijzondere sfeer. Natuurlijk. Ik pak een vliegtuig in
Groningen of Maastricht, Eindhoven, Rotterdam of Amsterdam. Binnen
3½ uur ben je er al. In 210 minuten , 210 kleine pufjes in de
eeuwigheid en je bent in dit o zo unieke land.
Azijn door de gootsteen en de ouzo in het glas. Yammas!!

Mirtos wandeldorp
krijgt contouren

Zeven routes en elf richtingbordjes.
Zij wijzen de bezoekers van Mirtos voortaan
de weg door het prachtige landschap.
Vanaf 30 april is het boekje waarin de 7
routes vermeld staan in het dorp
verkrijgbaar.
Een nieuwe fase in de ontwikkeling van ons
dorp als wandelbestemming is hiermee
ingeluid. En we zijn er trots op.
Angela heeft alle routes gecontroleerd, op
een paar punten gewijzigd en de routes
gemarkeerd met rondjes, vierkantjes en
driehoekjes in drie verschillende kleuren. Je
ziet ze op de kaart hiernaast.

Binnenkort staat dit informatiepaneel, samen
met een tweede, in de kom van het dorp.
Bij de ingang en de uitgang van Mirtos
kunnen mensen informatie lezen over de
wandelmogelijkheden in de omgeving.
Met trots presenteren wij:

Mirtos Hiking Village

Snorkelen
wordt nog leuker

Jan van der Sleen is terug in Mirtos. Jan Snorkel,
zoals wij hem noemen, heeft in Eindhoven niet
stilgezeten. Hij heeft zijn aanbod aan
snorkelmateriaal behoorlijk uitgebreid. Dat zie je
hierboven.
Voor alle soorten en maten heeft hij een aanbod.
Ben je lang, kort, dik, dun of er tussenin?
Voor
leuke
koordje.
dit gratis

kinderen heeft Willeke, Jans echtgenote, een
herinneringgemaakt: Een schelp aan een
Aan het eind van de snorkelactiviteit krijgen zij
mee.

De
Jan doet
Toch heeft
op orde
om een
het
De
Wellicht
niet.

fooienpot
zijn snorkelbegeleiding gratis en voor niets.
hij natuurlijk kosten. Hij wil zijn materiaal goed
houden. Daarvoor stellen wij van Mertiza voor
fooienpot in het leven te roepen, speciaal voor
materiaal. Iedereen is vrij om er iets in te doen.
fooienpot zal voorlopig in Mertiza staan.
later op een ander stekkie. Dat weten we nog

Jan
Eén
met zijn
Aleikos
Hij is de
deed en
hartstikke

Snorkel of Mr. Karwei?
antwoord: Allebei! Jan is inmiddels begonnen
activiteiten als klussenman in Villa Mertiza en
Panorama.
vervanger van Sacha die dit werk vóór hem
daarvoor Paul. Jan van harte welkom en
fijn dat je ons wilt helpen.

Jacques voor de mooie voorpagina foto van
Mertiza
Ruud voor de foto’s bij de wandelpagina
Paul voor de foto van Pasen
En anderen

Mountainbikes:
Mirtos anders
bekeken

Vanaf afgelopen week hebben wij vier fietsen in ons bezit.
Deze zijn in de eerste plaats voor onze gasten.
Maar ook andere gasten in Mirtos kunnen er gebruik van
maken. Uiteraard krijgen de tijdelijke bewoners van Villa
Mertiza, Aleikos Panorama en de Stonehouse Villa’s een leuke
korting. Angela heeft een bike uitgeprobeerd. Met veel plezier
zo te zien.
Binnenkort hopen wij ook een paar scooters te kunnen verhuren. Wij zijn daarover in gesprek met een
leverancier.
Wandelweek april een groot succes
Van 20 – 27 april hebben gasten van ons deelgenomen aan de wandelweek van Villa Mertiza en Angela.
Aangevuld met mensen die één of twee dagen meewandelden, een leuk clubje mensen, dat zeer heeft
genoten van de tochten. Na afloop hebben wij met de deelnemers de week doorgenomen en gelukkig
was men vol lof over het aanbod aan wandelingen, maar ook over onze ontvangst en zorg.
Vrijdag j.l. hebben wij de mensen weer op de luchthaven van Heraklion afgeleverd.
Opnieuw een mooie week mogelijk!

Wandelweek 30 september – 7 oktober 2012

Wij organiseren voor de tweede maal dit jaar een wandelweek.
Wat houdt dit in?
Verblijf in Villa Mertiza
Transfer luchthaven Heraklion – Mirtos v.v.
4 wandelingen inclusief transfers
Ontbijt en diner
prijs per persoon
op basis van
2 personen per kamer
(1 persoons kamer toeslag bedraagt € 70,- per week)
De wandelingen worden samengesteld door Angela ook rekening houdend met de wensen
van de wandelgasten. Dat betekent dat als je al enkele wandelingen hebt gedaan, je dit
kunt aangeven aan Angela. Zij zal dan proberen hiermee rekening te houden.
De prijs van deze week is gebaseerd op goed geprijsde vluchten van Corendon. Vanwege de
beschikbaarheid raden wij je aan snel te boeken. (sorry, we willen je niet haasten, maar…)

Positiviteit.
Jaren geleden hadden van Kooten en de Bie een act.
De positivoos! Twee blije heren, die het evangelie
van het “licht aankijken tegen het leven” predikten.
Hun act was gebaseerd op de blijmoedige
programma’s die de Evangelische Omroep destijds
veelvuldig uitzond.
Met de secularisatie, die ook de EO heeft getroffen,
is ook dit soort blijheid getemperd. Programma’s als
“Het familiediner” of “De kist” zijn al met al toch een
stukje van de lichtheid van het bestaan kwijtgeraakt.

Ik hou persoonlijk wel van bijzondere programmaformats, maar om nu met een doodskist op een
rijdende doodskist rond te rijden op zoek naar o zo
belangrijke BN-ers… vind ik niet zo doodnormaal.
En een familiediner op tv organiseren omdat er in
Nederland maar moeilijk over futiliteiten kan worden
heengestapt… immers de kanarie van ome Arie is na
zijn dood zomaar ingepikt door Tante Pietje, is wel des
EO’s, maar het kenmerkt vooral toch het chagrijn in
onze samenleving. Nee, dan de Positivo’s. Dat kon vroeger nog: “Toen was optimisme heel gewoon”.
Deze nieuwsbrief brengt alleen maar goed nieuws. Weg met het gezeur. Weg met de vraagtekens.
Geen opgetrokken wenkbrauw, geen blik van: Nou, nou, als dat maar goed gaat. Geen gekrab achter de
oren. Alleen maar de goede dingen.
Maar is er dan alleen maar leut? Alleen maar zon?
Alleen maar het geluid van de blije vogels en de
gelukkige krekels? Nee, natuurlijk niet! We weten dat
mensen, ook in onze eigen kring, op dit moment
moeilijke tijden doormaken. Wij verliezen mensen,
worden soms geconfronteerd met ziekte of
teleurstelling en kennen verhalen van krapte en
gebrek.
Maar dat alles zet het leven wel in een bijzonder
perspectief. De kracht van het menselijk wezen is om
over de gaten in de levensweg heen te springen,
omdat er even verderop een hoop licht en kleur te
vinden is.
Griekenland is voor sommigen zo’n gat. Veel mensen hebben er op gewezen. Kijk eens wat een gat! Met
het hoofd naar beneden, de priemende vinger naar beneden: Kijk eens wat een gat! Zou men opkijken
en vooruitkijken dan zou men aan de andere kant volop kleur en licht ontwaren. Volop dingen die het
leven lichtheid geven. Die verwonderen, doet bewonderen, die adem en lucht geven. Kijk eens wat een
land! Griekenland, wat een prachtig land! Priemende wijsvinger weg,
amputeren desnoods en duim kaarsrecht omhoog.
Wij hebben geen EO familiediners nodig, want hier worden handen geschud
en hier wordt hartelijk welkom geheten. En de maffe kist op een Oldtimertje
laten ze maar thuis om daarmee de scepsis en de negativiteit te begraven.
Is goed voor Nederland, is goed voor Griekenland, is goed voor de hele
mensheid.
Vandaar onze éénzaaksactie: Ga jij naar Griekenland? Natuurlijk!

De zoete zachtheid van de perzik
2 heerlijke gerechten, omdat het

lente is

Gesauteerde perziken
met vanille ijs

Ingredienten:
4 grote perziken
120 gram suiker
50 gram ongezouten boter
50 ml Filfar ( sinaasappellikeur uit Cyprus of iets
vergelijkbaars)
4 ijsscheppen vanille roomijs
blaadjes munt ter garnering

Bereiding:
Snijd de perziken doormidden, haal de pit eruit en schil ze.
Smelt de boter in een pan, voeg de perzikhelften toe en
sauteer ze tot ze licht koken.
Voeg dan de suiker toe en laat ze karameliseren.
Voeg daarna de sinaasappellikeur toe en laat het sap
langzaam indikken.
Serveer de perziken en het ijs om en om op een bord of doe
eerst het ijs in een ijscoupe en daar bovenop de perzik .
Sprenkel het ingedikte sap er overheen en garneer het met
wat muntblaadjes.

Geroosterde perziken met Griekse yoghurt

Ingredienten:
4 perziken
½ liter Griekse yoghurt
1 eetlepel honing
1 eetlepel bruine basterdsuiker
ongeveer 1 theelepel kaneel
zaadjes van 1 vanillestokje
1 scheut zonnebloemolie of olijfolie
Bereiding:
Snijd de perziken doormidden,haal de pit eruit en schil ze.
Leg ze naast elkaar op een bakblik met bakpapier.
Meng de bruine suiker en kaneel door elkaar en strooi dit over de perziken. Overgiet ze met de
olie. Zet dit in 10 minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden.
Meng ondertussen de yoghurt met de vanillezaadjes en de honing (de honing eventueel
verwarmen in de magnetron, dat mengt iets makkelijker).
Na 10 minuten de perziken uit de oven halen, op bordjes leggen en hier het yoghurtmengsel op
scheppen. Garneer het met wat muntblaadjes.

DE GOEDKOOPSTE MAAND
OM OP VAKANTIE
IN MIRTOS TE KOMEN

en… absolute

garantie.

Vanaf 10 Juni voor 1 of twee weken. Vertrek op verschillende dagen. Prijzen vanaf € 264,-

Vlucht voor

Gebaseerd op de vlucht van Corendon Dutch Airlines hebben wij deze aanbieding:

VANAF 10 juni!! (Wij hebben een optie op vluchten kunnen krijgen)
8 dagen:
Vlucht + Verblijf: € 395,Inclusief FIAT PANDA € 495,-

15 dagen:
Vlucht en verblijf: € 529,Inclusief FIAT PANDA 3 dagen begin en 4 dagen eind € 629,(Prijzen per persoon op basis van 2 personen per kamer)
(Aanbiedingsprijzen in juni voor single gasten op aanvraag)

De foto hiernaast, gemaakt door Paul,
is van de Paasnacht 2012. De kaarsen
worden ontstoken en het licht van het
nieuwe jaar doorgegeven.

Xronia Pola
Wij wensen iedereen een optimistisch
nieuw jaar.

Tot de volgende nieuwsbrief!

Maria, Siemon, Jan,
Janja, Angela en Dick

GRIEKSE ACCOMMDATIE
IN TREK BIJ ROYALS

Het goede nieuws is
uiteraard ook het feit
dat Griekenland er een
geweldig stel
ambassadeurs bij heeft
gekregen.

Naar nu bekend is geworden heeft de familie van Oranje een paar kamers in
Griekenland besproken.
De mededeling van de keuze van de kroonprins: “We gaan naar Griekenland”
ontketende bij de prinses de volgende reactie:
Oh, Alexander!! Griekenland!
Echt waar? Oh Hoppa Hoppa

Ook de prinsesjes staan volledig
achter het besluit van hun ouders.
Zij zijn nu al waarlijke ambassadrices

HARTELIJKE GROETEN UIT WASSENAAR!!!

