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GASTENDAG 19 februari 2011
Beste Gasten,
De stranden zijn leeg. De stoelen en bedden
staan er niet meer, de parasols evenmin.
De restaurants zijn gesloten. Een enkel
cafeetje schenkt mannen Griekse koffie.
Een sterkte wind neemt wat zwerfvuil mee
door een stille straat. De vlaggen van Mertiza
wapperen niet meer. De luiken zijn dicht.
Mijn holle stap klinkt op de trap. Spullen die
aan de zomer doen denken staan werkeloos
opgestapeld. Mertiza slaapt. Een diepe
winterslaap.
De maand oktober was een leuke, drukke maand. Veel gasten met ook nog een groepje van de PCOB en aan
het eind wandelaars van een collega uit het noorden van Kreta. En (bijna) allemaal mee-eten. Siemon en
Sacha hebben tot het laatst een volle morgentuin gehad. Maria heeft evenmin stilgezeten. Een goede
bezetting betekent voor haar veel schoonmaak. En tot slot heeft Maria de kamers in de winterstand gepoetst
en is toen naar huis gegaan. “Pao. Kalo Chimona!”. Wat betekent: Ik ga en heb een goede winter.
Het gehele seizoen is boven verwachting goed geweest. Geen
topjaar als 2008, maar zeker niet slecht als je de crisis en de
negatieve berichtgeving in ogenschouw neemt. Griekenland heeft
veel te lijden gehad van vooral die berichtgeving en dat is spijtig
voor menig collega in dit land. Wij zelf hebben in ieder geval
gedaan wat we konden om Villa Mertiza en de andere
accommodaties een goede bezetting te laten hebben. Dat dit jaar
ons een paar awards heeft opgeleverd en ook uitstekende
commentaren in reisgidsen, daar mogen we hartstikke blij mee
zijn.
in de ontbijtkeuken is de broodtrommel leeg
Volgend jaar gaan we samenwerkingen uitbreiden, nieuwe initiatieven nemen, creatieve plannetjes uitvoeren.
En wij hopen dat we een klein steentje kunnen bijdragen aan de verbetering van het imago van het land.
We houden je op de hoogte.

Siga to krasi
2 december
Restaurant Delphi
In Assen
EEN WEETJE:
Van een Belgische gast leerden wij over vergeetachtigheid:
“Wat het hoofd vergeet, moeten de benen bezuren”.
De Griek drukt het wat scherper uit:

όποιoς δεν έχει µυαλό έχει πόδια.
Wie geen hersens heeft, heeft benen.

WAT VOOR WEER ZOU HET ZIJN OP
KRETA?
Als je het leuk vindt om zo nu en dan te zien hoe
het actuele weer hier is, dan heb ik via Angela de
website gevonden van de Universiteit van Athene.

www.forecast.uoa.gr
Je kunt zien hoe het op Kreta is, door ondermeer
te clicken op het kaartje waar de pijl op is
gericht. Een buienradar (niet nodig in de zomer),
maar ook windsnelheden, temperaturen e.d.
Ook betreft het weer in Europa geeft de UOA veel
informatie.

PRIVE HUIS (NOG SEEDS) TE HUUR
Vanaf half december tot eind februari is het
mogelijk om ons privé huis te huren. Wij
hebben een heerlijk appartement met drie
slaapkamers, waarvan wij er eentje afsluiten
als opslagruimte. Verder een grote woonkamer,
verdeeld over een eetkamerdeel en een
woonkamerdeel. Een woonkeuken met
keramische oven en vaatwasser, een badkamer
en nog eens een extra minibadkamertje, beide
met toilet. Het balkon voor het appartement is
zeer ruim en heeft een geweldig uitzicht over
zee. Huur in principe alleen voor de gehele
periode.
Huurprijs is 575 per maand.

ELEFTERIA ARVANTAKI zingt in DE MELKWEG
Arvanitaki begon haar carrière in het zingen in 1980, door toetreding tot de groep
"Opisthodromiki Kompania" / "Οπισθοδροµική Κοµπανία" (Retrograde Company) en
in 1981 kreeg ze haar eerste gastoptreden op een cd, doordat zij opgenomen in het
album van Vangelis Germanos titel " ta Barakia ". Ze verliet de groep en begon een
solo-carrière in 1984 met haar album Eleftheria Arvanitaki .
In augustus 2004 nam zij deel aan de sluitingsceremonie van de Olympische
Spelen in Athene . Ze trad op in verschillende WOMAD en andere festivals. In
2006 nam ze deel aan het kerstconcert "Frostroses" in Reykjavik, IJsland als
onderdeel van een groep van zangers met de naam "Europese Divas". De andere
"diva" waren Sissel Kyrkjebø (Noorwegen), Eivør Pálsdóttir (Faroer Eilanden), Petula Clark (UK),
Ragga Gisla (IJsland) en Patricia Bardon (Ierland).

Op 19 februari hopen wij je te mogen
ontvangen in De Wijk, een dorp vlakbij
Meppel. Muziek, eten en drinken,
bijkletsen en de presentatie van……
In de volgende nieuwsbrief laten wij je weten hoe je je er voor kunt opgeven

De koude avonden zijn in aantocht. Lekker bij de openhaard of de loeiende CV en dan… bij een kop koffie
dat drankje dat je zo vaak in Griekenland hebt zien staan. Ze noemen het ook wel Griekse cognac, maar dat
vinden de Fransen vast niet fijn.

YAMMAS MET METAXA
Metaxa (Grieks: Μεταξά) is een Griekse brandy gemaakt diverse druivenrassen. De
gebruikte rassen zijn de Savatiano uit de omgeving van Attika, de Sultaninadruif uit
Kreta en de Black Corinth uit het zonnige
zuiden van Griekenland.
Van deze druiven wordt in Samos en
Lemnos een muskaatwijn gemaakt; deze
wijn wordt twee keer gedistilleerd. Daarna moet het
destillaat minimaal drie jaar rijpen in handgemaakte
eikenhouten vaten. Vervolgens wordt de drank op smaak
gebracht door toevoeging van rozenblaadjes, gedestilleerd
water en diverse kruiden. Welke kruiden dit zijn, wordt
echter zorgvuldige geheimgehouden. Na een lange
periode (ongeveer zes maanden) van rust bij een zeer
lage temperatuur wordt deze combinatie gefilterd en
gebotteld. Het alcoholgehalte bedraagt zeker 38%.
In het algemeen is Metaxa in minimaal drie kwaliteiten
verkrijgbaar. De "alledaagse", drie sterren, is minimaal
drie jaar oud.

Vijf sterren classic moet minstens vijf jaar gerijpt zijn en zeven
sterren minstens zeven jaar oud. Voor bijzondere gelegenheden
is er zelfs een Metaxa van meer dan twintig jaar oud
verkrijgbaar, deze heeft het kwaliteitslabel “Private Reserve”.
Al 5000 jaar geleden in het oude Griekenland hadden de mensen
het maken van wijn ontdekt, maar het duurde tot 1888 voordat
Spyros Metaxa een methode bedacht om de Metaxa, zoals heden
ten dage bekend, te kunnen fabriceren.
De productie is anno 2009 in handen van het Franse bedrijf
Rémy Cointreau, dat onder andere Cointreau, Rémy Martin,
Izarra en Passoã produceert. (Kijk…en dat is nou weer jammer)
Bron: Wikipedia en lecellier.nl

Een speciale reis voor mensen die weduwe of
weduwnaar zijn geworden.
Een van onze gasten heeft het plan om rondom 26 mei een
reis te organiseren voor mensen die het moeilijk vinden om op
vakantie te gaan, nu hun vrouw, man, vriendin of vriend is
overleden. Een geweldig initiatief. Vaak kunnen mensen die dit
is overkomen moeilijk praten over wat zij voelen, zeker als je
merkt dat je omgeving vindt, dat je nu maar moet ophouden
met steeds dat zelfde treurige liedje. Nu kun je met lotgenoten
praten. Maar het is niet een therapeutische reis. Het kan wel
helend werken. Het voornaamste doel is, een leuke vakantie
met een aantal mooie excursies, lekker eten en drinken en
vooral weer kunnen genieten . Heb je belangstelling? Of weet
je iemand voor wie dit wel eens iets zou kunnen zijn? Mail me
dan en ik breng je in contact met de initiatiefneemster.
Rookverbod in de horeca
Het dreigen met hoge boetes voor eigenaren van kafenions, tavernes en restaurants
heeft effect. Er wordt binnen niet meer gerookt. Dus zie je bij Hotel Mirtos bijvoorbeeld
mensen naar
buiten lopen om
een sigaretje te
roken. De boetes
bedragen al gauw € 500,- tot
€ 1.000 voor de gastheer.
Maar ook de gast krijgteen
boete die rond de € 50,bedraagt. Toch kun je, als
het al aardig later geworden
is, her en der een
binnenpeukje aansteken. Dan
is er geen controle meer.
Alleen met toestemming!

Hier een foto van rokende
studenten in Athene.
Van harte aanbevolen
Accommodaties worden door reisgidsen bezocht.
Soms stelt men zich voor, maar soms komt er een
Mistery Man of Woman. Dat gebeurde ons het afgelopen seizoen. Resultaat: Een mooie aanbeveling
in de zeer toonaangevende Fransegids Petit Futé.
De prijzen van chartervluchten 2011
Vanuit Nederland vliegen kan ook volgend jaar weer vanaf verschillende luchthavens. Amsterdam,
Rotterdam, Groningen, Eindhoven en Maastricht. De tickets kun je dan het beste bestellen bij de
touroperators, via je reisbureau om de hoek of via Internet.
Naar verwachting komen de eerste reisgidsen half tot
driekwart november uit en zijn de vluchten te boeken.
Wanneer www.transavia.com en www.arkefly.nl met hun
prijzen komen? Meestal half januari. Een enkele Duitse
chartermaatschappij laat het boeken van een vlucht voor
2011 nu al toe. En de prijzen? We wachten met spanning af.
En bij ons?
Wel, de eerste boekingen zijn al weer binnen. Dus dat kan
altijd.

POEPIE
Op een dag kwam zij aantrippelen. De femme fatale. En ze liet zich niet onbetuigd. Ze zette haar
bekkie open. Ze had honger naar
eten en honger naar aandacht.
Wij kennen dit soort gedrag en
mijden dit ook, omdat je anders
de volgende dag een horde femmes fatales and hommes fatales op het terras krijgt met evenzo
honger naar eten en honger naar aandacht. Maar de gasten, vooral de allerjongsten, gaven onze
aanloopster alles wat haar hartje begeerde. En meer nog. Ze gaven haar een naam. Poepie. Het
was Poepie voor en Poepie na. De ouders van het kindervolkje kon het kroost nauwelijks nog naar
het strand meesleuren, want Poepie, arme Poepie, was dan helemaal alleen.
Nou, dat was zij dus niet. Zodra haar aandachtgevertjes,
met tranen in de ogen naar zee waren vertrokken, kroop
het schepseltje boven op de bank, bovenop de tafel,
bovenop de schoot, waarbij haar klauwtjes zich
halverwege in harige blote benen hadden genageld. De
femme fatale blèrde om eten, kreeg eten en ging
vervolgens in opgerolde houding dromen van een waar
paradijs voor aandachttrekkertjes.
De kinderen waren uiteindelijk hartverscheurend
losgetrokken van hun Poepie, om terug te vliegen naar
Nederland. Maar als je nu denkt dat vooral kindertjes gek
zijn op Poepies, dan heb je het wel heel erg vreselijk mis.
Grote volwassen gasten, die het Sloertje zagen, riepen
allemaal: “oh …wat een Poepie”. En zo vielen er stukjes kaas op de grond, een randje ham, allemaal
veel te zout voor Poepie. Maar wel lekker. Heel lekker. Het werd op schoot genomen, op de tafel
gezet, die gulzig werd gestofzuigerd en daarna lag de jonge diva te slapen in de grote armen van
een nog veel grotere mijnheer. Die niet wilde opstaan, om Poepie niet wakker te maken. Uren
stilzitten, geen strand, geen excursie. Het was Poepiedag.
Maar ook deze mensen zijn vertrokken. Uiteindelijk zijn
er nu nog vier gasten over. Die natuurlijk de hele dag
laten staan in het teken van…. Jawel. Er worden zakken
voer gekocht, blikjes, melk. Maar erger nog. Er ontstaan
discussies, waar het mormeltje het onderwerp van is.
“We kunnen het toch proberen?” “Ja, maar als ik wel
allergisch blijk te zijn, wat dan?” “Nou, dan wil Pietertje
het wel hebben?””Dacht het niet, die heeft er al twee en
wil er absoluut geen derde bij”. “Maar als we nou haar
inentingen laten geven en een wormkuur, dan heeft ze
dat in ieder geval al gehad”. “Ja, ik ken jou, dan wil je
toch een reismand mee en voordat ik het weet zit ik
thuis de hele dag te niezen en te krabben. Geen sprake
van. Ik-wil-geen-kat-schat! ….. Ik heb jou al”, hoor ik
zachtjes. Gepruil. Om Poepie.
Want Poepie wordt straks, als de heren weg zijn, niet meer gevoerd. Gevoerd? Wie zegt dat ik dat
aandachtbommetje wil voeren? Huisdieren moeten zich hier kunnen redden in de winter. Ze moeten
muizen vangen en ratjes en kakkerlakjes, over poepies gesproken. Ik denk er niet …. aan. Wat zie
ik nou? Siemon pakt een zakje voer en doet het in een schaaltje. Hij geeft het een stukje kaas,
overgebleven van het laatste ontbijt van het seizoen. Hij loopt er achteraan als zij de weg op gaat,
om te voorkomen dat Poepie straks Platje heet. Hij neemt het mee, stopt het in de elleboogholte
van zijn arm, aait het en ontlokt een tevreden geknor. Vervolgens zit hij onbeweeglijk en zelf
zichtbaar tevreden voor zich uit te staren.
En dan breekt ook mijn hart. Tja, wat gebeurt er met het beestje? Wij kunnen het echt niet
meenemen. Loopt het dan piepend en jankend door de verlaten straten van Mirtos? Hongerig en al
heel snel een prooi voor geile ouwe katers, die zo’n jonge deerne wel eens willen overmannen? Ik ril
bij de gedachte.

En ineens is daar de redster in nood. Sylvie, onze
collega van het reisbureau in het dorp. Zij houdt
van katten. En haar dochtertje Anna ook. Die was
er al eens een keertje mee aan de haal geweest.
Ik zie Sylvie en bedenk mij hoe wij, in onze eerste
jaren, haar Mina te eten gaven, omdat Mina niet
wilde verhuizen naar een huis buiten het dorp.
“Sylvie, ken je Poepie?” Sylvie kent haar. Vindt
haar leuk en besluit haar deze winter op te nemen
in haar onuitputtelijke liefde voor soortgenoten van
Poepie. Wij zorgen voor de inenting en voor een
grote zak voer. En komend voorjaar mogen wij
Poep, want dat wezentje dijt zeker uit onder de
zorg van Sylvie, weer ophalen.
Ik kijk naar Poepie. Ik kijk naar Siemon. Wij zijn blij. En hare majesteit zelf? Zij knort. Zij heeft het
voor elkaar. Alleen nu nog een andere naam verzinnen, want Poepie…..

SIEMONS PRACHTIGE PASTITIO
Pastitio: gegratineerde pasta-gehaktschotel (10-12 personen)
Voorbereiding: 1 uur
Totale kooktijd: 2 uur
Pastitio is het bekendste Griekse pastagerecht. Het is een ovenschotel van laagjes dikke spaghetti,
gehaktsaus en een gratin van béchamelsaus met kaas. Men is het erover eens dat de naam uit het
Italiaans stamt. Via de eilanden die onder Venetiaanse bezetting waren zou het gerecht verder in
Griekenland zijn verspreid. (bron: Rianne Buis)
Voor de spaghetti:
700 gram dikke, holle spaghetti (Bucatini, Ziti of Misko)
Zout, naar smaak
Olie
½ bosje fijngeknipte peterselie
Kook de spaghetti in ruim kokend water, met zout en olie, ongeveer in 8 minuten beetgaar. Giet
dan af en voeg nog wat olie toe, roer er
door zodat het niet plakt. Roer hier dan ook
de fijngeknipte peterselie door.

Voor de tomaten-gehaktsaus:
3 eetlepels olie
2 a 3 gesnipperde uien
2 a 4 gesnipperde teentjes knoflook
700 gram rundergehakt
2 tl kaneel
Zout en zwarte peper, naar smaak
1 tl nootmuskaat
1 tl suiker
1 tl piment
2 laurierbladen
800 gram tomaten uit blik
Of: verse rijpe tomaten, ontveld en geraspt

Doe in een hete hapjespan de olie, laat de uien meefruiten en voeg het gehakt toe en bak het rul.
Voeg dan de knoflook, tomaten en verdere specerijen, zout en peper, naar smaak, toe.
Laat het geheel 40 minuten lekker sudderen in een afgesloten hapjespan. Controleer na een tijdje of
er nog wat water bij moet. Haal het deksel de laatste 10 minuten van de pan zodat het vocht kan
verdampen. Laat het mengsel na die 10 minuten afkoelen.
Voor de kaassaus:
100 gram boter
100 gram bloem
1 liter warme melk
Zout en vers gemalen zwarte peper
Eventueel wat nootmuskaat
3 eierdooiers, geklopt
200 gram kaas ( feta, oude Goudse, Parmezaanse kaas of
kefalotyri)

kefalotyri
Smelt de boter in een grote pan, roer daar dan de bloem doorheen en roer tot er een dikke massa
ontstaat. Laat even koken en haal dan van het vuur. Roer dan de melk er door. Zet het weer op het
vuur en laat het al roerend weer aan de kook komen. Haal weer van het vuur en voeg naar smaak
zout, zwarte peper en nootmuskaat toe. Daarna de geraspte kaas of verbrokkelde feta er door
roeren. Als de saus weer borrelt kun je de eierdooiers er door heen scheppen.
Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet een ovenschaal van 28 x 38 x 7,5 in met wat olie.
Doe de helft van de spaghetti in de schaal. Verdeel de tomaten-gehaktsaus over de spaghetti en leg
de rest van de spaghetti op de vleessaus. Giet de kaassaus over de spaghetti en zet de schaal in de
oven. Bak de pastitio in 45 minuten goudbruin.
ANWB Medische Vertaalkaart
Twee trouwe vaste gasten, de heren uit het noorden van het land, gaven
ons een heel mooie tip. Bij de ANWB kun je in verschillende talen een
medische kaart halen. Daarop staan verschillende aandoeningen, die je
kunt aankruisen. Dit doe je op de Nederlandse voorpagina. Daarachter zit
een vel met exact het zelfde aantal aandoeningen, maar dan in het
“buitenlands”. Turks, Frans, Engels, maar ook in het Grieks. Handig bij
de buitenlandse dokter. Beste heren: Bedankt!
Heb je zelf ook een goede tip? Meld het ons.
Een sfeerbeeld van Trio
Xenia
Betty, Mat en Theo, samen het
“Trio Xenia”, traden begin oktober op. Hier in Akrogiali,
bij Maria en Jorgos. samen met de plaatselijke
troubadour Giannis. Het trio heeft op meerdere plaatsen
gespeeld, ook in Tertsa, waar zij gasten van ons een
privé optreden hebben aangeboden.
Tenslotte
Wensen wij jullie een heel goede novembermaand.
Wij gaan in de loop van de maand even voor een paar
maanden naar Nederland, maar zijn ook daar altijd
bereikbaar. Voorlopig dus nog even ons Griekse nummer. Daarna 06-52405845.
Hartelijke groet uit zonnig Mirtos van Maria, Siemon en Dick. Vanuit Nederland ook de groeten van
Sacha. Tot de volgende Nieuwsbrief.

