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TIPS VOOR GRIEKSE SFEER
IN HOLLANDS NAJAAR

MAAK JE
BIET GRIEKS
TERUGKIJKEN &
VOORUITZIEN:
actief in april en
religieus in mei
kan allemaal in

MIRTOS

Beste gasten, beste lezers van onze Nieuwsbrief,
November. Er is een diepe stilte gevallen over het dorpje Mirtos. De vakantiegasten zijn allemaal weer
thuis. Geen herbergdeur is hier meer open. Terrassen zijn opgeruimd, luiken zijn dichtgevallen. De
elementen kijken likkebaardend uit naar de boulevard. De bergtoppen krijgen gezelschap van
wolkenpartijen, die slechts op doorreis zijn. Maar ook de zon kijkt iedere morgen om de hoek om de zee
voorlopig voor afkoeling te behoeden, wetend dat zij die strijd zal verliezen. Volgend jaar maar weer.
Wij sluiten het seizoen af. Maria heeft alle kamers in de winterstand gezet, behalve eentje. Daarover zo
meteen meer. Siemon heeft de keuken opgeruimd. Mijn kantoortje heeft nog paperassen die richting
boekhouder moeten. Want ach, een hotelmanager gun je ook zijn pleziertjes. Maar dan is het ook
gedaan en kijken wij welke boten er zo rond de twintigste november richting Italië varen. Wij willen op 1
december ons appartement betrekken in Almere Stad. Voor dat het zover is ook wat uitrusten. Siemon
heeft de wekker diep opgeborgen en ik probeer wat aan mijn biologische wekker te sleutelen. Even niets
hoeven. Dat is voor een bepaalde periode ook prettig.

Einde van een seizoen. En wat voor één. In vogelvlucht wat hoogte- en dieptepunten.
Aarzelend begonnen
Een diepe vertrouwenscrisis richting Griekenland teistert West Europese
landen. Hetzeachtige artikelen verschijnen in bepaalde kranten.
Sommige politici doen er dapper aan mee. Wat zal dat betekenen voor
het toerisme in Griekenland. Wat betekent het voor Mirtos. Voor ons?
De eerste twee maanden houden wij het hart een beetje vast.
Bijna halverwege het seizoen, na de eerste 3 maanden, slaat die
stemming bij ons om. Wij ontdekken dat de meimaand voortreffelijk is
geweest en dat juni niet slecht is. En er wordt gefietst. Vijf
mountainbikes rijden over Kretenzer paden en wegen om ’s avonds weer
naar de stal gebracht te worden door Jan.
Een omslag
Dan kondigt Radio 2 Cappuccino
zich aan en is het op 16 juni dik
feest in en rondom Villa Mertiza.
Drie uur lang uitzending. Wat een reclame voor Mirtos en wat
mooi dat wij daar ook in worden betrokken. De volgende dag
gaat de Griekse bevolking voor de tweede keer dit jaar naar de
stembus. Men kiest niet voor het grote avontuur Syriza, maar
voor zittende partijen. Snel rolt er een coalitie uit die in Europa
iets meer vertrouwen oplevert dat het in Griekenland gaat lukken.
Vakantiegangers beginnen serieus werk te maken van vakantie in
Griekenland. Wij kunnen dat heel goed merken.
Villa Mertiza werkt nauwer samen met Hotel Esperides.
Wij bieden het zwembad van deze collega’s gratis aan.
Het is een groot succes. Iedere dag liggen er gasten van
ons aan of in het water. De bbq-avonden met live
muziek en mogelijkheid om nog wat te zwemmen vallen
in lekkerbekkende smaak. .
De domper
Dan wordt het 6 augustus. Janja bereidt haar verjaardag
voor, maar veel gasten krijgt zij niet want er is brand.
Het begint in Mournies, langs de doorgaande weg
Viannos - Mirtos. Razendsnel stuwt de hevige wind de
vlammen naar beneden. Geen brandweerauto op tijd en nergens een brandblusheli te bekennen. Drie
dagen lang spanning. Maar ook saamhorigheid en dapperheid, vooral ook bij de jonge mensen van
Mirtos en omgeving. Dan wordt de brand definitief gestopt. Resultaat: geen doden en gewonden, geen
huizen in de as gelegd, wel aanzienlijke natuurschade tussen Mirtos en Mournies.

Volle vaart vooruit
Augustus is verder een uitstekende maand.
Veel vakantiegangers weten Mirtos te vinden.
Villa Mertiza zit bijna vol en dat geldt ook voor
Aleikos Panorama.
September wordt een
supermaand voor het dorp en voor ons. Zelfs
in oktober is het gezellig druk. Inmiddels werkt
het dorp aan betere brandpreventie en heeft
de actie van Villa Mertiza € 6.000,opgebracht. Wij werken aan de komst van een
heuse brandweerwagen uit Nederland. In
november horen wij meer.
In oktober worden de eerste planten en
bomen geplant langs de aan- en
afvoerwegen van Mirtos en er rijst hoop aan de Griekse noorderhorizon. waarschijnlijk krijgt het land
meer tijd om orde op zaken te stellen. Voor de gewone Griekse man en vrouw zal het nog lang lastig
blijven. In het Algemeen Dagblad o.a. op 13 oktober, staan mooie woorden over Mirtos. Na de Kreta
Special van het Griekenland Magazine en Cappuccino wordt Mirtos meer en meer genoemd. Kan bepaald
geen kwaad, denken wij.
Al met al
Wij kunnen terugkijken op een goed seizoen. Een uitstekende sfeer onder
gasten en medewerkers. En zakelijk bereiken wij iets wat wij begin van het
seizoen niet hadden durven dromen: 72% bezetting. (Dank je Paul voor het
telwerk).
Nog even onze groep. Janja, die ons heerlijk heeft geholpen,
daarmee tredend in de voetsporen van haar zoon Sacha. Jan, die
iedere dag trouw een aantal keren per dag bij ons was om ons
met raad en daad bij te staan en ook met onze gasten te
snorkelen. Angela, die onze gasten zoveel moois van Kreta heeft
laten zien en in de heetste maanden Aleikos Panorama heeft
schoongemaakt. Thea, die onze winkel voortreffelijk heeft gerund,
samen met haar eigen nering en die waar nodig heeft bijgesprongen.
Maria, onvervangbaar en onvermoeibaar, de schoonmaakmotor van de Villa. Christina die een deel van
het seizoen ons heeft geholpen met de schoonmaak in Aleikos Panorama en tenslotte Herman die begin
van dit jaar de schilder- en technoklussen heeft begeleid als meewerkend voorman.
Siemon en ik danken jullie, Mertizamensen allemaal vanuit het diepst van ons hart. Zonder jullie was het
niet of in ieder geval een stuk minder gelukt.
Onze gasten
Je kunt nog zo’n goed team hebben, zonder gasten
is het duimendraaien en verveeld om je heenkijken.
Acht seizoenen lang hebben mensen voldoende
vertrouwen in ons aanbod en onze aanpak, dat zij
bij ons te gast willen zijn. Dit jaar hebben ook heel
veel repeaters ons weer weten te vinden. U, jullie
jij, dus wellicht ook. Heel erg bedankt voor dat
vertrouwen. Wij hopen voor 2013 nog het nodige te
verbeteren, daar waar nodig. Dan hopen wij in het
nieuwe seizoen weer goede gastheren en
gastvrouwen te zijn.
2013
Het nieuwe seizoen wordt in de steigers gezet. Nu al wordt er gekeken hoe wij aantrekkelijk kunnen zijn
en blijven, of zelfs worden voor mensen die volgend jaar naar Griekenland willen komen. Er leeft
voorzichtig optimisme, die hopelijk zal overslaan op velen in Europa.

Het nieuwe separeetje

Hierboven nog een poging
tot tuintje, nu een apart
terrasje naast de ingang. Het
is daardoor veel opener en
ruimer
geworden.
Het
inspireerde vaste gasten van
ons om vooral daar te gaan
zitten. Even afgezonderd van
de andere tuingangers.
In onze familie heet zoiets
een separeetje.

Sit down please!

Griekse sferen op 9 en 10 november in België en in Zeeland
Margot Schenk is een van de drijvende krachten op het gebied van Concerten van
Griekse artiesten/groepen. Zij meldde ons de volgende concerten in het kader van
het 26ste Brugges Festival:.
Vrijdagavond 9 november:

De nacht van de rebétes
Met de groepen Rebetikokafenes Egalio en de
groep KOMPANÍA (met o.a Katerina Tsirídou).
Zie voor meer informatie over de groep KOMPANIA:
www.xapaaudio.nl/charamanagement.htlm
KOMPANÍA zal hun nieuwe live cd uitbrengen
(opname van optreden in Nijmegen 6 mei 2012).

Savina Yannatou
Zaterdagavond 10 november: Een avond in Smyrna
Met de groepen Chanson pour la fin d’un jour en Savina Yannátou
Tickets: € 15,00, € 20,00 en € 25,00 per avond (resp. 3e, 2e en 1e rang). Combi
tickets voor beide avonden € 35,00 en € 44,00 (2e en 1e rang).
Kaarten reserveren via de websites:
www.brugges-festival.be // www.ccbrugge.be/festival
KOMPANÍA speelt nog een keer op zaterdag 10 november in Razzmatazz in Oost-Souburg (tussen
Vlissingen en Middelburg). Reserveren via www.razzmatazzpodium.nl Tickets € 12,50.
Meer informatie bij:
Margôt Schenk Tel.0481 424006 // chara@palioparea.nl

GRIEKSE DANSAVOND OP 16 NOVEMBER IN GRONINGEN MET:

SIEMONS BOEKENKAST

Nee, Siemon heeft niet alleen kookboeken in zijn boekenkast staan. Hij heeft de afgelopen
weken twee boeken gelezen die een relatie hebben met Griekenland. Leuke tips voor
Sinterklaas of Kerst.
Van gasten uit Zwolle kreeg ik het volgende boek cadeau voor de Mertiza bibliotheek:
Brenda Reid: Het huis van duizend dromen; een onmogelijke liefde op Kreta
Het is 1937 als Hugh Timberlake een baan aanvaardt als diplomaat op de Britse
ambassade in Athene. Na een tijdje gaat hij met zijn vrouw Evadne op vakantie
naar Kreta, waar hij een huis geërfd heeft van een familielid. Evadne, al niet erg
gelukkig met haar bestaan als diplomatenvrouw, wordt verliefd op het huis en het
dorp en besluit het huis grondig te renoveren. Door de dorpsbewoners worden ze
You en Heavenly genoemd. Tijdens een wandeling door de bergen komt Heavenly
ten val en wordt gevonden door de eigenzinnige Anthi, die haar op haar paard
naar huis brengt. De twee vrouwen sluiten al snel vriendschap. Heavenly blijft in
het dorp en Hugh vertrekt weer naar Athene. Heavenly krijgt hulp van Yorgo en
zijn neef Christo bij het renoveren van het huis.
Het dagelijkse leven wordt afwisselend door Anthi en Heavenly beschreven; de
seizoenen, het werk op het land, de omgang met de dorpsbewoners, de inval van
Duitsers en Italianen op Kreta, de hulp aan de antartes (partizanen) en de vele
tradities in een dorp als Panagia.
En natuurlijk de onmogelijke liefde tussen Heavenly en …….

ISBN: 9789022554838

Rhena Galanaki: Stille, diepe wateren; de schaking van Tasoula.
Dit is het verhaal over een waargebeurde (liefdes)geschiedenis op het
Kreta rond 1950, die diepe sporen heeft achtergelaten. Niet alleen bij de
rechtstreeks betrokkenen, maar ook de gehele Kretenzer samenleving.
Tasoula, dochter van een zeer bekende partizanenleider (Petrakoyoryis)
wordt geschaakt door een andere partizanenleider (Kondókostas, ook wel
Kostas genoemd). Of werd ze tegen haar wil ontvoerd ?
Genoemde partizanenleiders hebben een verschillende politieke
achtergrond en de vader van Tasoula weigert het “huwelijk” tussen hen te
erkennen. Er wordt zelfs jacht op “de geliefden” gemaakt door
verschillende groeperingen en het leger. Er wordt een arrestatiebevel
uitgevaardigd en klachten bij de rechtbank ingediend. Uiteindelijk
bemoeien de premier en de aartsbisschop zich ermee en wordt het een
langslepende zaak die heel Griekenland raakt.
ISBN 9789080894297
Het is ook een strijd tussen de meer traditionele waarden van de
plattelandsbevolking, met eigen erecodes en ongeschreven wetten en de moderne samenleving
met democratische wetten en rechtbanken.
Rhea Galanaki, zelf geboren in Heraklion, heeft als jong meisje iets van deze
geschiedenis meegekregen. Zij gaat uiteindelijk met vele mensen, waaronder
Tasoula zelf, praten, krantenarchieven doorploegen, tv-documentaires
herbekijken en het persoonlijk archief van de inmiddels overleden Kostas
doorspitten.
Het wordt haar duidelijk dat velen hun eigen kijk hebben op de geschiedenis van
de schaking of de ontvoering en vooral ook wat men zich wil of kan herinneren of
denkt te moeten verzwijgen.
Uitgegeven door uitgeverij “Ta Grammata”
Hero Hokwerda
Vertaald door Hero Hokwerda

Sfeer in beweging
Gast en oud plaatsgenoot Rob de Weger heeft een aantal mooie korte films
gemaakt van wandelingen met Angela. Wij hopen iets van het materiaal te
kunnen tonen in de komende winter. Rob weet de sfeer van een wandeling met
Angela heel goed weer te geven. Bij het kijken waanden wij ons even in
Kretenzer kloven en velden. Rob, heel erg bedankt.
Good Luck
De afgelopen dagen hebben wij afscheid genomen van Omar, de
jonge Pakistaanse man die de afgelopen jaren de rechterhand was
van Jorgos in Hotel Mirtos. Omar, die eigenlijk Babar Rafiqe heet, gaat
eerst zijn familie bezoeken in Pakistan en hoopt dan vervolgens in
Frankrijk een nieuw leven op te bouwen. Omar, altijd gastvrij en
vrolijk zullen wij missen. Wij wensen hem heel veel geluk. Hij is onder
zijn eigen naam te volgen op Facebook.

Op naar onze schoenendoos
Rond de 20ste november hopen wij, met Thea in ons gevolg, richting
Nederland te rijden. Het plan is om per 1 december het
appartement te betrekken dat wij ook vorig jaar ter beschikking
hadden. Wij noemen het de schoenendoos, omdat het boven op het
dak van een flatgebouw is geplaatst en, vergroot weliswaar, de
verhoudingen heeft van een Batabox. Het adres luidt:
Touwslagerhof 13 1315 BR Almere.
Ons Nederlandse telefoonnummer is 06-52405845. Uiteraard blijven
wij bereikbaar via ons bekende e-mailadres: info@mertiza.com
Facebook Actief
Inmiddels zijn Villa Mertiza en ikzelf actief op Facebook. De bijdragen zijn
bijna allemaal korte sfeerbeschrijvingen. De afgelopen periode droeg
voldoende stof aan om tweemaal per week een mijmering te delen met
mijn Facebookvrienden. Maar ook bepaalde aanbiedingen kon ik erop
kwijt. Eerlijk is eerlijk, het is leuk om te doen. Ik had dit niet verwacht.
Je kunt ons dus ook blijven volgen via dit “smoelenbook”, zoals ik het
in zo’n mijmertje heb genoemd. Ik weet niet of ik 2x per week kan volhouden als ik in Nederland ben. Maar kijk maar of je het leuk vindt om
ons ook op deze wijze te blijven volgen.

Villa Mertiza
184 personen vinden dit leuk · 70 praten hierover

APRIL 2013 MERTIZA ACTIEF
Van 7 – 28 april kan er in Villa Mertiza van alles worden ondernomen. Wij bieden een
activiteitenaanbod waarin onze gasten in deze periode gebruik kunnen maken van in totaal vijf activiteiten.
Dat zijn wandelexcursies met Angela en algemene excursies met Dick. Dit kan worden aangevuld met een
kookworkshop of een workshop Minoische tijd.
Wandelen met Angela
Zij biedt per week vier dagwandelingen aan. Deze vinden plaats
op Oost Kreta. Angela laat de mooiste plekjes zien en uiteraard
is Kreta op dat moment werkelijk geurend in kleur. Angela laat
haar wandelgasten naast zien, horen en ruiken ook proeven.
Want op iedere wandeling wordt er in een taverna geluncht.
De wandelingen zijn totaal inclusief, de al genoemde lunch maar
ook het vervoer.
Op excursie met Dick
Hij biedt per week vier excursies aan. Deze gaan respectievelijk
naar het bergdorp Kritsa en dan naar Spinalonga, een tweede dag
naar de Lassithi hoogvlakte, een derde dag naar een wijnproeverij
op midden Kreta en de vierde naar het klooster Moni Kapsa, het
bergdorp Pefki en de sterrenwacht van Agios Stefanos.
Deze laatste is een combinatie met een van de wandeltochten van
Angela. Bij alle excursies is de lunch inbegrepen.
Koken met Siemon
Een dagdeel koken van lokale
gerechten met de inmiddels bekende recepten van Siemon. ’s Middags wordt het
eten bereid en ’s avonds kunnen onze gasten lekker samen eten. Dit is inclusief
eten en een glas wijn.
Workshop Minoische tijd
Dit begint met een bezoek aan het museum van Mirtos,
waar John Atkinson via een door hem en zijn
echtgenote Pat zelf gemaakte maquette vertelt hoe
men in die Minoische tijd leefde. Dan wordt er koffie
gedronken en vervolgens vertrokken voor een
wandeling naar de Minoische opgravingen vlakbij
Mirtos, waar John het tweede deel van zijn uitleg geeft.
Deze workshop vindt plaats in de Engelse taal. John is
overigens goed te volgen, omdat hij langzaam en goed
articulerend spreekt. (programma onder voorbehoud)
U kunt dus een keuze maken uit 5 activiteiten.
Deze kunnen worden gedaan in 1 week of in twee
weken.
Kosten
U betaalt hiervoor € 195,- Daarvoor maakt u een keuze uit maximaal 4 wandelingen/excursies en minimaal 1
workshop. De prijs is inclusief transfers en lunches bij excursies en wandelingen.
Deelnemers aan dit arrangement betalen voor hun verblijf op basis van 2 personen per kamer per week
€ 140,- Voor een verblijf van twee weken op basis van 2 personen per kamer betaalt u € 260,(Wij zijn nog met Thea aan het kijken of er in Aladin Shop ook een workshop Tiffany kan komen)

MERTIZA in 2013
Zo aan het eind van een seizoen zitten wij niet stil. Nou ja, met dat zitten gaat het nog,
maar in het hoofd draaien honderden gedachten wat in het rond. De meeste zijn niet zo belangrijk. Die
verdwijnen gewoon. Maar een aantal andere blijft er zitten. Die moeten dan aan tafel worden besproken of
op papier gezet.
Een gedachte is, dat wij, waarschijnlijk trapsgewijs, iets aan onze kamers gaan doen. Het binnenhoutwerk
van deuren en kasten is de afgelopen twee winters geschilderd in diep zandgeel. Wij gaan een dezer dagen
experimenteren met kleuren. Ik denk dat de volgende nieuwsbrief wel een foto-indicatie gaat opleveren.
In ieder geval staat het volgende vast:

NIEUW VOOR AL ONZE ACCOMMODATIES:
Naast de vertrouwde Senseo Crema koffiezetters
hebben wij in Villa Mertiza en in Aleikos
Panorama nu ook een Nespresso koffiemachine te
leen. Neem zelf je cupjes mee en geniet van de
allerlekkerste koffie!

“Wij hopen hiermee
bepaalde
gasten
te
kunnen aantrekken….”

EN OOK NIEUW IN VILLA MERTIZA:
Led screen tv’s, waarop je ondermeer de uitzendingen van BVN kunt
ontvangen, maar ook je favoriete films en muziek kunt afspelen.
Wij hebben de intentie om in verschillende genres een filmaanbod te leen
aan te bieden, via USB-sticks. Mooi is ook, dat je je foto’s en zelfgemaakte
films erop kunt vertonen. De oude tv’s hopen wij te kunnen verkopen.

MEIVAKANTIE
De meivakantie in 2013 is voor velen een extra lange vakantie.
Veel scholen geven hun leerlingen twee weken vrij. Wij merken
dat al aan onze eerste boekingen.
Een leuke bijkomstigheid is dat het Griekse Pasen maar liefst 5
weken later valt dan het Katholieke en Protestantse Pasen. Op
5 mei, om precies te zijn. Wellicht een mooie gelegenheid om
dit allemaal eens mee te maken. Op dit moment zien wij zeer
betaalbare vluchten met TuiFly uit Keulen en uit Düsseldorf met
Aegean Airlines. Het is het overwegen waard om bij ons een
optie of een boeking te doen. Vakantieregelen is vooruitzien?

(foto: uit Griekse Gids)

WRITERS BLOCK
En nu ook nog een column. Jawel, zo zit ik
wel eens. Waar moet het nu weer over
gaan. Zo langzamerhand heb ik ieder mogelijk onderwerp wel
bij de kop gehad. Ziekenhuisbezoeken, laat ik eens vrolijk
beginnen met mijn opsomming, verkeersdeelname, het kopen
van grond of huis, een Griek te gast, privacy in een
bankgebouw, Nederlanders die het allemaal beter weten en de
crisis, om deze reeks van voorbeelden maar eens vrolijk af te
sluiten.
Soms gaat de grapperigheid met mij aan de haal en moet ik
Siemon vragen streng te censureren. Een andere keer waait er
een lichtdazige storm van melancholie door mijn hoofd en ook
dan moet Siemon beoordelen of het gesentimentaliseer niet
een beetje teveel van het goede is. En wat te denken van al
die zogenaamde Nederlandstalige noodverbandjes in mijn
woordgebruik. Dat die niet in de Dikke van Dale staan vind ik
geen ramp. Ik vind het leuk. Ik wel. Maar dan moet Siemon
met zijn studie Nederlands in zijn rugzak mij alweer behoeden.
Voor bijvoorbeeld teveel TE. Over de top-taal.
De ene keer vloeit het verhaaltje zo uit de pen, een andere keer zit er een dik inktinfarct in mijn
schrijfgerei. Dat is nu eenmaal het lot van een columnist. Dat wou ik toch altijd zijn? Dus niet zeuren.
Inspireer je rot en maak een mooi afgerond verhaaltje. Met een kop en een staart en iets zinnigs
daartussenin.
Maar ik mag toch wel een keertje zeuren, zo na afloop van het seizoen? Dat ik moe ben en dat het dit
keer echt lastig is om iets te bedenken, zonder dat de lezer bedenkelijk gaat kijken? Ik heb toch al heel
veel meer geschreven dan normaal? Op Facebook? Allemaal korte impressies, dromerijtjes en opinietjes?
Ja, dat is waar, maar ook dat wilde ik nu eenmaal. Dus wat nu te doen?
Ik kan het hebben over het ziekenhuisbezoek. Ja alweer. Binnen vier dagen
kwamen twee damesgasten ongelukkig ten val. De eerste op mijn
verjaardagsfeestje. Nu had Janja op het hare al niet het geluk, dat de brand
roet in haar hapjes gooide. Die zat in haar eentje enkele schalen met salades
op te peuzelen, omdat het
bezoek meer aandacht had
voor het vuur dan voor de
jarige. Op mijn feestje was
neef Sacha, die een weekje
vakantie vierde in Mirtos. Hij kent de weg in medisch
Ierapetra, begeleidde gelukkig de dame waardoor ik
door kon blijven feesten. De tweede dame van Noorse
kømåf moest worden ingegipst nadat röntgenfoto’s
onmiskenbaar een breuk hadden getoond. Gelukkig
staakten de artsen. Mevrouw was een noodgeval en
dus hielp de bassigkijkende orthopedologos haar
vakkundig in een ellenlange witte koker.
Na een week moest het stijve strak zittende gevaarte
worden losgeknipt. En dat viel niet mee. Eerst anderhalf uur wachten. Dezelfde ortho van dienst beval
haar te gaan zitten en te wachten. Hij had geen noodoproep gekregen vanuit het non-poliklinische deel.
Nee, hij moest vergaderen. In de meeting room. Dat stond op de deur die ik na een uurtje maar eens
ging opendoen, om te zien of mevrouw nog kon worden geholpen. Dat moest want de volgende dag
ging zij terug naar Oslo in een hoogtedrukcabine, waardoor zij het gevaar liep met een paarsblauwe arm
op Gardermoen Airport te landen. Ik moest de deur weer sluiten. Weggewimpeld en ook uitgerookt,
want de meetingroom had meer weg van een crematorium. Wat wil je, vijftien diepdampende artsen in
een vurige discussie over hun salaris dat al enkele maanden niet was uitbetaald. Ziekenhuis stiltegebied?
Niet echt, want de dames en heren Hypocrates hadden een zeer luidruchtig verschil van inzicht. Wat de
dienstdoende breukendokter niet vrolijk had gemaakt. Dat zag ik toen hij terugkwam. Hij keek mij boos

aan, alsof ik het was die hem niet had uitbetaald. “Er is staking en ik doe alleen noodgevallen en zij (hij
keek wat vies naar de Noorse gast) is geen noodgeval”. Ik bleef beleefd, sprak hem aan met mijnheer,
met dokter en toen het even dreigde mis te gaan ook met mijnheer de dokter. Alles voor de gasten,
nietwaar? Hij liep weg. Waarheen, hoe lang?
Gelukkig stond mijn hulp en toeverlaat P. toevallig bij
mij in de buurt. Zij werkt in het ziekenhuis, is aardig
en hulpvaardig. “Hij heeft zijn vrouw bij zich. hij kan
nu geen gezichtsverlies lijden. Wacht nog even, dan komt het wel goed”. En zo gebeurde. Een paar
minuten later werd onze gaste met een enkel knikje binnengeroepen met mij in haar kielzog. De arts zei
verder niets. Hij haalde de minikettingzaag, altijd gevaarlijk als de bediener ervan wat opgewonden is,
zette deze in de witte arm en na enkele minuten haalde iedereen opgelucht adem. De arm kreeg lucht
en wij even later ook. Buiten.
Maar het is natuurlijk een beetje raar om af te sluiten met een
minidramaatje in een Kretenzer ziekenhuis. Dat stemt niet vrolijk. Dus rond
ik dit verhaal af met de verdwaalde gast. Zij stond vanmiddag op de trap
richting kamers 105/106. Wat verdwaasd te kijken. Niet goed wetend
waarheen zij nu moest gaan. Geen bagage bij zich, ook geen voucher
waarmee zij kon bewijzen dat zij geboekt had. Ze was ook niet in de
receptie geweest, dus wij hadden haar ook geen welkomstdrankje
aangeboden. Siemon zag haar en zat met haar in zijn maag. Hij wilde niet
ongastvrij zijn, maar we zijn nu eenmaal gesloten. Alles in de winterstand. En eerlijk is eerlijk,
Siemon vertrouwde de gaste ook niet zo. Althans niet in de tuin. En zo riep hij de hulp in van iemand die
de dame duidelijk kon maken dat zij hier weliswaar iets zocht, maar die hier niets te zoeken had.
Een herkenbaar Kretenzer mijnheer heeft de dame meegenomen. Voor Siemon zou dat een hele klus
geweest zijn. Voor de herder bleek het een kleinigeit.
LEUKE POSTZEGEL
Veel plaatjes voor de Nieuwsbrief pluk ik van internet.
Op zoek naar een foto van het ziekenhuis van
Ierapetra, die ik overigens niet kon vinden, kwam ik
deze postzegel tegen. Herkenbaar een heel oude
afbeelding van het fort in Ierapetra. Nog in vol bedrijf
zo te zien. Het komt nog uit de tijd van de Drachmen.

BOMEN PLANTEN IS BEGONNEN
De entrees van Mirtos kennen vanaf nu een
haag van oleanders. Ruim duizend stuks zijn
onlangs geplant. Uiteraard is het effect nu nog
heel kelin, maar over een paar jaar is het
binnenkomen in Mirtos een extra feestje.
Er komt in de loop van november meer nieuws
over de actie, het bomenplanten en plannen
voor sterkte verbetering van brandpresentie.
Ook zal er een verantwoording worden afgelegd over geld en bestemming.
Tot zover de Nieuwsbrief. Er volgt nog een eenvoudig doch heerlijk menuutje van Siemon.
Namens de gehele staf, hier of in Nederland, onze hartelijke groet voor jullie allemaal.

Patzarosaláta:
Bietensalade
Voor dit recept heb je nodig:
5 of 6 gekookte bieten, geschild en in blokjes
gesneden.
Doe de blokjes in een schaal.

Voor de saus
Ingrediënten:
2 eetlepels mayonaise
2 eetlepels Griekse yoghurt
3 teentjes knoflook, geperst
een scheut olijfolie
een scheutje rode wijn of rode wijnazijn
zout en peper naar smaak
wat vers geknipte peterselie of dille
eventueel wat suiker
Bereiding:
Roer alle ingrediënten goed door elkaar in
een mengkom en schep het door de bieten.
Dit bijgerecht kan zowel koud, op
kamertemperatuur of lauw geserveerd
worden. Lekker bij gebakken vis, vlees of
kip.
Een variatie op dit gerecht:

Komkommersalade
Snijd 1 of 2 komkommers doormidden. Haal
de zaadlijsten eruit en snijd ze in blokjes.
Doe de blokjes in een schaal. Schep de
boven beschreven saus er doorheen.
Kali órexi, eet smakelijk !

