Nieuwsbrief november 2009
Schrijf in je agenda: 12 december 2009

Vakantiebeurs Rotterdam Airport
Villa Mertiza en Travel Slide zijn er ook!

VROEGBOEKKORTING
Boeken voor 1 december
betekent 10% korting
(betalen pas bij aankomst)

WINTERHUUR OP KRETA
Villa Mertiza is gedeeltelijk
open. En ons privéhuis is
voor langere tijd te huur,
vanaf 14 november. Idee?

En veel vluchtprijzen vanaf
Duitsland nu erg voordelig
Te boeken

De luiken zijn dicht. Geen klap met een deur. Geen geroezemoes
in de gang. Geen geluid van kopjes in de keuken. Geen in- en
uitvliegend verkeer in de duiventil die Mertiza heet. De telefoon
blijft stil. De E-mailbox is uitgedroogd. He, toch nog een telefoontje. “Villa Mertiza, good
morning”. Of we nog een rekening komen betalen. Oeps. Wij zitten bij elkaar op het voor velen
zo bekende plekje naast de voordeur. Maria heeft alle tijd voor een kop koffie. Ze heeft zojuist
nog wat koekjes bij de buren gehaald. Dan naar studio 101. Tijdelijke apothiki, opslagruimte.
Nog één was, nog één droogprogramma. Nog één laatste check van de kamers in winterstand.
Alle matrassen omhoog? Luiken gesloten? Deur op een kiertje? Wat mee moet naar Nederland
staat in de receptie. Het moet nog even wachten.
Nog een slagje om de tuin. Kijken. Herinneringen. Sommige gezichten. Thomas” I-hik wi-hil niehiet na-haar hui-huis”. “Ik ook niet, Thomas”.
BESTE LEZERS VAN DE NIEUWSBRIEF
Oktober heeft ons, normaal gesproken, goed weer gebracht. Regelmatig nog 25 graden en zelfs ’s avonds
lekker t-shirtjesweer. Dat terwijl wij hoorden dat jullie in Nederland en België al de autoruiten moesten
krabben. Wij mogen dus niet klagen en zullen
dat ook zeker niet doen. Qua bezetting was het
rustiger dan vorig jaar, helaas. Maar al met al
was deze herfstmaand een uiterst plezierige en
redelijk relaxte periode.
Zoals ik hierboven schrijf, gaan ook wij
langzamerhand richting het noordwesten van
Europa. De 14e november vertrekt “onze” schuit
naar Piraeus. Wetend dat dat altijd weer een
vervreemdende gewaarwording is. Voor het
zover is, nemen wij het er zelf even van. Wij
moeten nog een hoop uitpakken, na de
verhuizing van onze spullen uit Nederland. Maar
de tijd zal wederom snel gaan, dus binnenkort
Foto: Lambros’ oma blijft in Tertsa
gaan ook wij het ijs van de ruiten krabben.

Veel schade in Tertsa

ZUID KRETA GETROFFEN DOOR NOODWEER
(terras Restaurant O Lambros)

Wat zondagmorgen begon als het regenbuitje, waar bijna iedereen naar verlangde, eindigde in
overstromingen op veel plaatsen in Griekenland. De schade was enorm.
Ook bij ons in Mirtos leverde de grote hoeveelheden regen problemen op. Maar het ergst werd
Tertsa getroffen. De terrassen aan het strand zijn deels weggevaagd of zwaar beschadigd.
Aanvankelijk regende het op een gewone manier. De sfeer op zondagmorgen in Villa Mertiza was gezellig.
Onze laatste gasten zaten met elkaar onder dak aan de koffie en de cake. Tot de regen overging in
plensbuien. En deze hielden niet op. Wat wij al eerder hebben meegemaakt, gebeurde weer. Vanaf de
heuvels achter ons stroomde al snel de modder in grote hoeveelheden naar beneden.
Een, enige dagen daarvoor gemaakte, noodoplossing voor grote waterstromen, bleek de enorme
hoeveelheid modder niet aan te kunnen. Zodoende stond het voor Villa Mertiza na enige uren weer vol
modder, net als een paar jaar geleden. Het resultaat op maandagmorgen was overstromingen in kamers en
kelders.
Onderweg problemen
Sacha en ik hebben zondagvond vrienden opgehaald uit Heraklion. Op de terugweg konden wij tussen
Heraklion en Agios Nikolaos geen hand voor ogen zien. Daarna werd het beter tot voorbij Ierapetra. De
laatste 7 kilometers werden de zwaarste. Veel stenen op de weg en een onophoudelijk zwaar onweer met
minimaal één bliksemslag per seconde. Bij thuiskomst bleek ook Sacha’s kamer onder water te staan.
(foto: Tussen lambros en eerste restaurant)
De volgende dag, maandag, werd echter duidelijk, dat het
noodweer in onze regio vooral Tertsa had getroffen. Het
terras van Lambros Restaurant bleek voor een kwart te zijn
vernield. De naburige terrassen hadden nog veel meer
schade opgelopen. De geheel of gedeeltelijke basis bleek
daar te zijn weggeslagen. Pas dinsdag was Tertsa weer
bereikbaar. Wij zijn gaan kijken en de tranen stonden ons,
letterlijk, in de ogen bij het zien van de ravage. En bij het
horen van het verhaal van Lambros, vader Jorgos en
moeder Elefteria.
De oorzaak van de overstromingen in Tertsa
De grote waterstroom kwam vanuit de bergen het dal van Tertsa binnen. Normaal gesproken kan het water
onder de brug door bij het laatste restaurant. Maar de toevoer was zo groot en de stroming zo sterk, dat het
onderweg bomen en takken had meegenomen die de brugopening versperden. Zodoende hoopte zich de
modder op, totdat het buiten de oevers een uitweg zocht. En dat waren de huizen, de achtertuinen en de
“hoofdweg” van Tertsa. Op een bepaald moment, zondagavond moesten Jorgos en zijn vader in een boom
klimmen om hun leven te redden. Na anderhalf uur konden zij naar beneden om een droge plek te zoeken.
Maandagmorgen hadden de keukens van de restauranthouders een modderlaag van gemiddeld 50 cm.
Alle elektrische apparatuur stond daar midden in.

Alle strand meubilair is in zee terechtgekomen. Bij restaurant Blue is ook alle meubilair van het terras in de
golven verdwenen.
De schade is dus enorm. Gelukkig zijn er geen
mensen omgekomen. Helaas wel een ezel, enkele
honden en kippen. Op dit moment werkt iedereen in
Tertsa keihard om alles op te ruimen. De familie,
waarmee wij zo goed samenwerken in Tertsa, is niet
van plan veel langer te blijven. Het geplande vertrek
naar het vasteland is voor slechts enkele dagen
uitgesteld. Volgend jaar maart gaat men beginnen
met de herbouw van het terras.
Schade is er ook in de vele kassen. Sommige zijn
deels verwoest, in andere is de vruchtbare bovenlaag,
waarop wordt verbouwd, geheel weggevaagd, inclusief de planten. (foto: veel modder op “hoofdweg)
Extreem weer en bebouwing.
Het blijkt dat, door ingrijpen van de mens in de natuur,
risico ontstaat voor grote schade. Veel kassen en huizen
zijn op plaatsen gebouwd die eigenlijk niet kunnen. Er
ontstaat op zo’n manier een vorm van erosie. Pas sinds
enkele jaren hebben wij met hevig onweer en regen
modder voor de deur. Dat kwam, volgens onze Maria,
daarvoor niet voor. Wellicht wilde de natuur ons
allemaal even een lesje in nederigheid geven.
(foto links tussen Lambros en Blue)
(foto links onder hoofdstraat andere kant)
(foto rechts onder schade op terras Lambros)

Maria blij met het opruimen van de modder
Onze Maria laat er weinig gras over groeien, laat staan er modder
overheen komen. Veel bellen met de burgemeester en het leverde
een redelijk snelle reactie op. Hier de laatste resten modder, die
verwijderd worden.

Sacha terug in Nederland
29 oktober heb ik mijn goede neef weer naar Heraklion gereden. Hij begint
op 2 november te werken in het Oranjehotel in Roermond. Zijn werk bij dit
Van der Valk hotel zal uit heel wat meer bestaan, dan het plaatsen van een
kersie op een bakkie appelmoes. Hij wordt ingezet bij de voorbereiding en
ontvangst van grote groepen. Dan moet je denken aan enkele honderden
gasten. Sacha, hartelijk bedankt voor je inzet dit jaar. En hopelijk knoop je
er volgend jaar nog een seizoen bij ons aan vast.
Verkiezingen op 4 oktober
Griekenland heeft een nieuwe regering. Pasokleider Jorgos Papandreou is de premier die leiding geeft
aan een redelijk onervaren kabinet. Het kabinet kan rekenen op voldoende steun in het parlement.
Pasok heeft 160 van de 300 zetels in handen. De steun heeft de nieuwe ploeg hard nodig om de
economie te kunnen stimuleren. Daar heeft men 3 miljard Euro voor
uitgetrokken. Grote verliezer in Costas Karamanlis, die de slechtste uitslag
ooit in het bestaan van de conservatieve Neo Democratia, aan zijn broek
kreeg, is nog leider van zijn partij. Of hij dat zal blijven is nog de vraag.
Mirtos komt dichterbij.
Vanaf volgend jaar sturen wij bij de bevestiging van
je boeking een alternatieve route. Deze loopt vanuit
Heraklion via Peza, Arkolohori, Martha en Ano
Viannos. De nieuwe weg is voor een groot gedeelte
klaar met enkele onderbrekinkjes. De bebording vanaf
het noorden is nu op orde. Vanuit het zuiden mag er
nog wel wat aan gedaan worden. De tijdwinst is ruim
een half uur.
Mocht in de toekomst het vliegveld bij Kastelli echt
doorgaan, dan zit je binnen een uur in Mirtos. Maar
dat is voorlopig nog niet aan de orde. 2015?

Hotel Mirtos in andere handen.
Yanna en Manolis hebben besloten hun restaurant en hun hotel
te verpachten. Yanna kan het zware werk niet langer volhouden.
Daarnaast willen beide ouders meer tijd vrij hebben voor hun
kinderen.
Leuk is, dat degene die het geheel pacht, een bekende is van
veel Mirtos vakantiegangers. Jorgos, de jonge man, die nu drie
jaar ober is in de taverna van Hotel Mirtos. Hij is, denken wij,
een heel goede keuze. Hij heeft altijd al veel hart voor de zaak
gehad, liep zijn benen uit zijn lijf en hij is Griek. Hotel Mirtos is
nog steeds een van de meest centrale gelegenheden in de
samenleving van het dorp. En Jorgos begrijpt dat heel goed. Wij
wensen hem alle succes, het is hem van harte gegund. En
Yanna en Manolis wensen wij een goed leven met hun kinderen.
Onze relatie met hen is uitstekend. En ik persoonlijk heb veel
gehad aan hun hulp en advies.

De weg naar Tertsa
En? De weg naar Tertsa? Nog nieuws? Zucht……………
Zeker nu deze ernstige schade heeft opgelopen tijdens het noodweer van afgelopen weekend.

Thea gaat hoppa
Rond deze tijd zal worden begonnen met de verbouwing
van de winkel van Thea. Zij wil meer met haar gezicht op
de winkel werken. En goed nieuws is, dat zij binnen niet al
te lange tijd haar website kan presenteren. Drukke tijden
voor haar, ook omdat zij de komende winter in Twente op
enkele kerstmarkten zal staan. 12 en 13 december vind je
haar in Hengelo!. Veel vooruit produceren, dus. In de
winter zit Thea niet stil!
Daaraan gekoppeld een leuk gezegde uit Griekenland:

Op een rollende steen groeit geen schimmel

BINNENKORT:
Om Villa Mertiza internationaler te maken zal onze website
worden uitgebreid met een Franse en een Italiaanse versie. Wij
merken dat vooral in het hoogseizoen en in de maand
september Fransen en Italianen op zoek zijn naar prettige
plekjes op Kreta. De Duitse site zal overigens ook niet lang op
zich laten wachten.

Onze vroegboekkorting:
Na het eerste jaar, 2005, hebben wij geen vroegboekkortingen meer gehanteerd. Dit jaar willen wij dit
wel weer gaan doen. Dat betekent dat, als je voor 1 december 2009 boekt, je een korting op je verblijf
krijgt van 10%. Als je dit kunt combineren met het nu boeken van een voordelige vlucht, dan kan je
vakantie toch een leuk stukje goedkoper uitvallen. Die voordelige vluchten gaan vooral vanaf Duitse
luchthavens, dus Düsseldorf, Keulen Bonn en Münster. Het gaat dan om boeken bij www.tuifly.com
of www.germanwings.com. Een voorbeeld: wil je 25 april komen voor 2 weken, dan is er al een
retourvlucht voor maar liefst € 200,- Nog twee andere voordelen: Je hebt nog volop keuze, dus je
favoriete studio of appartement is vaak nog vrij en…uiteraard betaal je je verblijf pas bij aankomst in
Mirtos. .
DAG PAUL
Na 5 seizoenen heeft Paul besloten om zich meer op de heuvels van
Mithi terug te trekken. 5 jaar lang heeft hij mij, in het eerste jaar en
ons, de jaren daarop, met raad en daad terzijde gestaan. Zijn
creativiteit, inventiviteit, maar ook zijn handigheid, letterlijk, hebben
wij al die tijd niet kunnen missen. Ook in de toekomst zullen wij nog
wel eens verzuchten:” Ach was Paul er nu maar even”. Als de nood
hoog is, zal hij ons zeker nog wel eens ergens mee willen helpen,
maar dan echt incidenteel. Overigens zal Paul wel onze website
blijven beheren. En aan de nauwe vriendschap komt zeker geen
einde. Die dateert wat mij betreft al van maart 2002, toen ik voor het
eerst in Mirtos kwam.
Op 31 oktober is Paul 65 jaar!
Lieve Paul: Heel, heel veel dank je wel en
Van harte gefeliciteerd. Xronia Pola!

De column van deze maand schreef ik eerder, maar ik heb hem voor een speciale gelegenheid
bewaard. Bij dezen.

ONZE VRIEND HEEFT ALLE TIJD, OOK VOOR ONS
Onze vriend woont in een dropje hoog in de bergen. Daar vond hij tien jaar geleden twee naast
elkaar gelegen boerenwoninkjes. Die heeft hij gekocht en zelf opgeknapt, met oog voor detail en
een goed gevoel voor tradities. Niks kunststof of beton, echt, eerlijk materiaal. Dat het
onderhoudsgevoelig is, deert hem niet. Ieder jaar loopt hij alles bij langs. Hij repareert, plamuurt
en schildert. Waarom ook niet, hij heeft alle tijd van de wereld. Vervroegd gepensioneerd, moe van
de wereld van de communicatie, waarin hij zijn werkzame leven had vertoefd. De tijd was altijd zijn
vijand. Hij werd gedirigeerd door de dictatuur van de deadlines. Nu is de tijd zijn vriend. De tijd die
hij heeft gekregen om van zijn leven en zijn bescheiden bezit te genieten. En van de zon die hij,
altijd maar binnen werkend, ooit zo vreselijk had gemist. Hij werkt onder de blote hemel, in zijn
blote niksie aan zijn tuin, snoeit en plant, zaait en oogst. Enige luxe zul je in en rond zijn huis niet
tegenkomen. Hij taalt er niet naar. Zijn dikke Zweedse stationcar, die hij in Nederland bezat, heeft
hij hier opgereden en nu tuft hij op een brommertje de berg op en af. Is die kapot, dan neemt hij
er een dagje voor, tijd genoeg, om deze te repareren.
Ik werd in Hotel Mirtos aan hem voorgesteld door mijn grote dikke vriend, waarover ik eerder
vertelde. Het klikte meteen. Het licht filosofische karakter trok mij wel aan. Direct de eerste avond
in de taverne hebben wij tot diep in de nacht grootse wereldvisies gedeeld en alle mondiale
problemen opgelost. De raki vloeide. De volgende dag kwam ik hem weer tegen. Hij bleek, tot mijn
verrassing, in die taverne te werken als ober. Ik kon hem wat observeren. Hij bezat een uitermate
eigenaardig loopje, Charly Chaplin, maar dan nog leuker. Ietwat schuifelend, sloffend met de
voeten wat naar binnengericht, bracht hij de gasten te eten of te drinken. Aanvankelijk merkte je
het niet, maar hij had oog voor detail. Zat er een kind aan tafel, maakte hij snel een
geïmproviseerd toetje. Welkom in een land dat geen toetjestraditie heeft. Het kind straalde. Waar
hij ook op lette was de muziek. Hij doseerde, koos met zorg bepaalde cd’s uit. En als de avond wat
gevorderd was, ging de volumeknop wat omhoog en ontstond er soms een sfeer waarin mensen
wilden dansen. Ik heb wat van die avonden meegemaakt. De mensen keken blij, de eigenaar
gelukkig, maar mijn nieuwe vriend straalde.
Want wij zijn vrienden geworden. Ik luisterde veel naar zijn verhalen. Over hoe men hier leeft en
wat je als vreemdeling wel en vooral niet moet doen. Hij vertelde over het weer, hoe winden
draaien en welke rol het grote gebergte daarin speelt. Hij gaf zijn mening over hoe mensen met
dieren omgaan en gaf ongezouten kritiek op allerlei dierenorganisaties die met grote
betweterigheid de Grieken een lesje willen leren. Hij had wat honden en wat katten die hij bepaald
niet vertroetelde, maar wel alle liefde schonk waaraan een dier behoefte heeft. Hij keek ook terug
op zijn periode in Nederland. Hij zou er nooit meer kunnen aarden. Zijn leven was onder de
Grieken, onder de Kretenzers moet ik zeggen. Dat verschil legde hij met liefde uit. “De Kretenzer is
in de eerste plaats Kretenzer, dan pas Griek”. Eeuwenlange overheersing door allerlei volkeren,
waaronder vooral de Turken, hebben de Kretenzers sterkt gemaakt, een eigen karakter gegeven.
De verhalen slurpte ik op. Maar het meest genoot ik van zijn mimiek. In dit land spreken Grieken
Grieks gecombineerd met lichaamstaal. Griekse lichaamstaal. Ik zou het van niemand anders gepikt
hebben. Het is snel aanstellerij of goedkoop kopiegedrag. Maar bij hem hoorde het. Hij sprak met
zijn gezicht, door er allerlei uitdrukkingen op te toveren. De uitdrukking: Zijn gezicht spreekt
boekdelen, was op hem van toepassing. Maar ook zijn armen en handen spraken een duchtig
woordje mee.
Toen ik ongeneeslijk voor Villa Mertiza was gevallen en er serieus mee wilde starten stelde hij mij
spontaan voor om mij met hand- en spandiensten bij te staan. Dat is gebeurd. En hoe. Ik zou het
zonder hem niet gekund hebben. Ook omdat hij overal met mij meeging. Naar verfwinkels, doehet-zelfshops, houthandels en bouwmarkten, tot voordien het soort winkels waar ik graag verre van
bleef. Hij hielp mij met zijn handen- en voeten Grieks aan de juiste spulletjes en gaf me zodoende

ervaring en vertrouwen, dat ik dat op den duur ook wel alleen zou kunnen. Hij ontwikkelde samen
met mij allerlei ideetjes, van kleurvlakken op de wanden tot complete campagnes om gasten te
trekken. Hij deed voorstellen om tot een betere administratieve verwerking te komen, maar ik ben
onverbeterlijk, dus dat heeft hij inmiddels laten varen. Tenslotte hielp hij, als oud ober, met het
afruimen van onze ontbijten en wist, ondanks zijn wat aparte mimiek, het aantal kapotte
serviesdelen, tot een minimum beperken.
Vijf jaar is hij onze linker- en rechterhand geweest. De Mastora, de alleskunner. Hij hielp ons met
de technische klusjes, waar wij geen gevoel voor hadden en, zeg het niet tegen hem, soms ook
geen zin hadden. Hij verving ons zo nu en dan en was tot het laatste moment een volwaardig lid
van ons denktankje. Soms was hij het vooral met Siemon eens en dreigde één van mijn onzalige
ideeën in “de ondernemeningsraad” te torpederen en ik riep dan dat ik mij niet meer wenste te
houden aan de CAO. Wij konden het goed vinden met elkaar.
Kijk je hem in de ogen, dan zie je een nostalgische blik. Dromerig met een tikje treurigheid erin.
Niet dat het een treurig mens is. Ik weet hoe hij kan genieten van dit leven. De blik verraadt een
hang naar het verleden, waarin overzichtelijkheid was en je tevreden kon zijn met wat je had. Niet
het jachtige, niet het leven van hebben, hebben, hebben. Dat was nou één van de redenen dat hij
naar Griekenland verhuisde en ook van het feit dat hij tot op de dag van vandaag beslist niet meer
terug wil naar Nederland. Voor nog geen week. Nog geen dag. Nederland vindt hij een door en
door verwend land, dat aan ontevredenheid en stress ten onder gaat.
Als er hier iets gebeurt dat neigt naar aantasting van de rust en overzichtelijkheid, begint hij te
brommen. Als mensen hier dingen willen veranderen, zoals, al eerder gezegd, een
dierenorganisatie, die alle katten wil steriliseren, dan gaat hij grommen. Toen een buitenlander hier
voorstelde om een waanzinnige horecatent neer te zetten, moesten wij hem uit de buurt houden
van deze onzaligmaker.
Als ik een keertje teveel dagdroom over nieuwe mogelijkheden, vergezichten krijg of driftig wordt
van expansie, dan kijken zijn melancholieke ogen me aan. Daarmee zet hij me, even zwijgend
terug. Mompelt wat meningen en ik weet dat ik er nog eens goed over na moet denken.
Onze vriend heeft van de tijd zijn vriend gemaakt. Hopelijk heeft de tijd het ook goed voor met
hem.

Fèta saganaki (bijgerecht voor 6 personen)
Ingrediënten:

700 gram fèta ( in 7
plakken van ongeveer
1 centimeter)
2 tomaten
1 ui
1 groene paprika
Platte peterselie ( 6 takjes)
8 gedroogde rode pepertjes
Olie
Neem een grote lage schaal en doe daar wat olie en vocht van de fèta in. Leg dan 7 plakken
fèta in de schaal.
Snijd de tomaten in plakken en leg die op de feta. Snijd de groene paprika en de ui in
stukjes en strooi die (naar behoefte) over de tomaten en fèta. Breek de pepertjes en
verspreid de stukjes over de schaal. Knip dan de peterselie boven de schaal. Doe er nog wat
olie overheen en zet de schaal ongeveer 30 minuten
in de oven op 200 graden.
Eet smakelijk !

Wil je eerdere recepten teruglezen?
Op onze website staan vele nieuwsbrieven van het
afgelopen jaar.

FETA WEETJE

(bron: Internet)

Wist u dat de maagdelijk witte feta een van de oudste kazen van Europa is? Een mythologische
kaas waarvan zelfs de Cyclopen de bereiding kenden (Homeros in de Odyssee). Feta is een
kruimelige, korstloze, ruwe, gekorrelde en gepekelde kaas. Hij past in elke mezze, in elke
boerensla en in tal van bladerdeegbereidingen zoals de tyropita. Traditioneel wordt hij vervaardigd
met schapenmelk, soms op basis van geitenmelk of een mengeling van beide. De kazen die buiten
bepaalde streken van Griekenland of op basis van koemelk worden vervaardigd, zullen vanaf 2007
niet langer de naam feta mogen dragen. Deze benaming wordt immers sinds 14 oktober 2002
beschermd.
Feta, de lievelingskaas van alle Grieken
In het Grieks betekent feta plak, omdat deze kaas nooit in zijn geheel wordt gebruikt. Hij moet het
voornamelijk hebben van de Griekse bevolking want meer dan zevenennegentig procent van de
productie is bestemd voor de lokale markt. Zoals de meeste oude kazen ontstond feta vanuit een
bezorgdheid om melk te bewaren. In Griekenland was dit probleem nijpender dan in de Franse of
Zwitserse Alpen, omdat de warmte de bewaringsduur aanzienlijk inkortte. Omdat de Grieken van
hun kaas eisen dat hij wit en vers is (rijping van minder dan twee maanden), bracht het pekelen
soelaas voor herder en consument. Met deze zeer oude methode op basis van verzadigd zout
water kan de kaas immers gedurende vele maanden worden bewaard alvorens te worden
geconsumeerd. Het is ook deze methode die de feta zijn typische zoutsmaak en zijn vochtig
uitzicht verleent.

Beste gasten van 2009
In 2010 gaan wij dus weer lekker door, waar we nu eventjes stoppen. Hoewel dat stoppen
nogal relatief is. Wij blijven bereikbaar voor vragen en wensen.
Wij willen jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor dit uitermate prettige seizoen. Voor
jullie attenties, leuke mailtjes, jullie beoordelingen, jullie doorgeven van onze
accommodatie aan vrienden, familie, collega’s en voor jullie aanbevelingen voor
verbeteringen.
En natuurlijk voor al die heerlijke, uit Nederland en België meegenomen heerlijkheden.
Wij wensen onze gasten die in de komende periode een lastige tijd moeten meemaken alle
mogelijke sterkte. En verder voor jullie allemaal: Een heel goede wintertijd.
BEDANKT!!
Vanuit Mirtos
Onze hartelijke groet
Maria, Siemon, Sacha, Paul en Dick

