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BOXSPRING BEDJE IS
GESPREID MAAR
MERTIZA IS DICHT

ZOMER 2014 GEZINS
VAKANTIESVOORDEEL

eeuwige
trouw in
Mirtos

Omzien in verwondering.
De dag waarop de laatste kamerdeur is dichtgedaan en
afgesloten. Even met gerichte aandacht de sleutel omdraaien. Dat was het dan. 2013. Nee, niet het jaar.
Dat is nog lang niet voorbij. Nog twee maanden te gaan. Maar voor ons staat 2013 voor een seizoen.
Een beetje beroepsgedeformeerd. Alsof er buiten het werk niets is. En dat is natuurlijke baarlijke
nonsens. Maar als iemand vraagt: Wat gaan jullie in 2014 doen, denken we nu eenmaal direct aan Villa
Mertiza, vluchtprijzen, investeren. En niet of we een concert bij gaan wonen in Amsterdam. Snap je?
2013 dus. Een bijzonder seizoen. Ons negende. Een paar feiten op een rijtje:
Een mooie bezetting
Paul telt iedere maand de bezetting en vergelijkt deze met
afgelopen jaren. Eind oktober maakt hij de balans op van het
seizoen. Wij hebben een prachtig gehaald: 73%. 1% hoger dan
vorig jaar. Opmerkelijk meer Franse gasten, mede dankzij de
inspanningen van Martine, onze Franse ambassadrice. Daarvoor
heel veel dank, Martine.
Een sterker voor- en najaar, een zwakkere zomer
Mei en juni waren topmaanden. En september en oktober laten hetzelfde zien. Zo goed dat wij
regelmatig hebben moeten bijhuren bij ondermeer Villa Dianthe en Vila Kastro. Zo kon het gebeuren dat
we op bepaalde momenten rond de 35 eenheden hadden verhuurd. De zomermaanden vielen tegen.
Vooral de tweede helft van augustus was niet denderend.
Wij wijten dat aan een tweetal oorzaken: Ten eerste hebben
wij veel Nederlandse gasten en die hebben de hand aardig
op de knip gehouden, vooral waar het ging om
familievakanties. De zomer was na half juli in Nederland heel
goed, zodat er geen behoefte was om de zon op te zoeken
in Mirtos. Wij willen voor 2014 gezinnen een leuk aanbod
doen. Dat lees je elders in deze brief.
Investeringen
Er is dit jaar meer dan € 20.000,- in Villa Mertiza
geïnvesteerd. De twee grootste projecten waren
de Led TV’s en de boxspringmatrassen. Verder is
er vanaf half maart overal geschilderd. Muren en
keukens kregen een andere kleur. Daarnaast zijn
de hanglampen en de bedlampen allemaal
vervangen. Wij geloven sterk in blijvend het
product aanpassen en waar nodig verbeteren. De
reacties zijn echt heel hartverwarmend. Vorige
week nog een gast die alleen in de herfstvakantie
komt, die totaal lyrisch sprak over de speciale
lichtinval op de rode kleuren van kamer 206. Hij
had ook nog eens voortreffelijk geslapen, wat bij
hem niet vaak lukt.
In het zonnetje gezet
Villa Mertiza is dit jaar onderwerp van gesprek geweest,
omdat de brandweerauto lukte en deze op 26 april het dorp
binnenreed. Daarnaast vanwege de actie en onze inzet voor
het belang van dagelijkse dorpse dingen. Een mooie
plaquette en waarderende woorden van de burgemeester
van Ierapetra, waren ons deel.

Zwembad extraatje
Het gebruik van het zwembad van hotel Esperides is dit jaar
praktisch verdubbeld. Mensen stellen deze extra service zeer op
prijs. Uiteraard is ook de familie Pantelakis, eigenaar van het
hotel, blij met de toeloop.
Zo waren zij ook heel tevreden toen een kleine 14 dagen
iconenschilders, bij ons te gast, gebruik maakten van hun
horecaruimte. Die plek heeft een prachtig licht voor dit soort
werk.
Zoover Award
Dit jaar zijn wij verblijd met de Zoover Award 2013, waarmee wij ons mochten scharen onder de 25
topappartementen in Griekenland, volgens de recensenten. Ook Villa Aliki kreeg deze ereprijs. Twee in
één klein vakantiedorp. Dat is mooie reclame, ook voor Mirtos.
De schaduwzijde
De nodige onrust vooral bij ons ontstond door een paar harde kritieken op hetzelfde
Zoover. Dan weet je weer dat je ook zeer kwetsbaar bent op beoordelingssites. Een
paar beoordelingen zijn verwijderd, omdat wij bijvoorbeeld konden aantonen dat één
persoon nooit bij ons te gast is geweest. De andere beoordelingen hebben we voorzien
van ons commentaar. Goede beoordelingen blijven we nodig hebben, omdat de
actualiteit een belangrijke rol speelt.
SAG BEIM ABSCHIED
Als je de November Nieuwsbrieven van de afgelopen jaren erbij haalt, kun je wat nu komt ieder jaar zien
terugkomen. November is voor ons de maand van afscheid van Mirtos. Een paar weken nog hier
rondbanjeren om alles af te ronden en op te ruimen. De boekhouder in Ierapetra wordt het belangrijkste
reisdoel. Papieren moeten klaar zijn en betalingen afgerond. Op een dag lopen wij van het
boekhoudkantoor naar het reisbureau van Nikos, Ierapetra Express en daar begint de zoekactie naar
goede bootverbindingen Kreta – Piraes en Patras – Italië. Wij
hopen dat Venetië het einddoel van de dobberreis kan zijn. Altijd
mooi al die highlights die zo aan je gezichtsveld voorbij trekken.
Met de tickets op zak en een aanmerkelijk lichtere portefeuille
terug naar huis om langzaamaan te gaan pakken.
Die paar weken
vinden Siemon
en ik heerlijk.
We zijn meer
thuis, hoewel in
Mertiza altijd nog wel iets te doen is. Er wordt thuis
gekookt, meestal door Siemon. We ruimen er ook wat
op, omdat ons onderkomen soms iets wegheeft van
een studentenflat.
Dit jaar hebben we voor het eerst op de route Kreta –
Nederland de auto propvol. Wij nemen ook dozen voor Janja mee naar Groningen. Als al onze bullen en
Janja’s spullen in de schoongepoetste auto zitten gaan we rijden. Nog een laatste Giros in Heraklion en
dan de eerste boot op. Wij hopen op 1 december ons tijdelijk onderkomen te kunnen betrekken. Tot
begin maart.

Ons adres in Nederland
Touwslagerhof 13
1315 BR Almere
Telefoon 06-52405845

de springboxbedden zijn binnen

Vanaf nu
helemaal uitgerust in
Villa Mertiza
Dinsdag 15 oktober zouden ze arriveren. 42
ondermatrassen, 42 bovenmatrassen, 252 pootjes, 50
dikke kussens en 100 dikke kussenslopen. Een
uitruimploeg met sterke en slimme sjouwers had Villa
Mertiza van al haar slaapfaciliteiten ontdaan. Het
wachten op de truck kon beginnen. Voortduren.
Foto: boxspringroeibotenverhuur even op scherp

Ongerust maken. Ja, dat vooral. Een belletje met de Griekse vervoerder en dan een woord dat ik niet
van mijn ouders heb geleerd. De truck stond nog in Athene. Wat we ook bedachten: luchtpost,
snelboten, of 42 roeiboten Athene-Heraklion, er bleek geen andere oplossing dan de twaalf kamers
waarin wij gasten hadden weer in te ruimen. Weer de bedden opmaken. Welgloeiend, maar het was niet
anders.
De vervoerder, die in Athene moest overladen, had vernomen dat er 42 matrassen zouden komen. Maar
het zijn boxspringbedden. Twee matrassen per bed. Dat is nou het grote verschil in comfort. Dit was dus
al aardig oelewapperig. Maar boelewapperig was dat de vervoerder niet de moeite had genomen om ook
maar iemand te vertellen dat de truck een dag later kwam.
Ik heb slecht geslapen. De
sjouwers daarentegen ronkten
als bruine bergberen, vanwege
hun grote fysieke inspanning.
Zodoende stond de ploeg
woensdag 16 oktober frisfruitig
en
hoendjesfris
klaar
om
opnieuw oude bedden uit
Mertiza te halen en op te slaan
in het skeletgebouw hiernaast.
Natuurlijk steeg de spanning
opnieuw. Komt die wel, de firma
Oelewapperakis? Bellen. Geen
gehoor. Later bellen, een beetje
(Foto: Sjouwers Feico, Ineke en Herman kunnen het nog niet geloven…)

gehoor: de verantwoordelijke man was er nog niet. Hij belt terug. Geen bel terug. Opnieuw aan de
telefoon hangen. Doorverbinden. Doorverbinden. Doorverbinden. Langzaamaan begon ik zweethanden te
krijgen, waardoor de telefoon telkens bijna mijn hand uitgleed. Willen ze dan of durven ze dan niet te
zeggen dat de truck nog in Athene staat? Maar om tien uur kwam het verlossende bericht. De truck is op
het eiland. Hoera! Vijf minuten voor aankomst begon de snelcursus communicatie vruchten af te werpen.

Wij kregen zowaar een telefoontje dat hij 2 km van ons verwijderd was. En dat bleek echt waar te zijn.

Om tien voor elf stond het truckgevaarte stil en
begon het uitladen. Exact vijf uur later stonden alle
tweeënveertig bedden opgemaakt klaar om te
worden besprongen door slaaphongerige gasten.
Een droomteam, waarin verschillende talenten bij
elkaar kwamen. Medewerkers van Mertiza, Maria,
Jan, Thea, Mylene, Siemon maar ook gasten:
Ineke, Feico, Vivian, Leon, Beau en Bart. Allemaal
Keikussen goed.
De reacties zijn overweldigend. Een goede keuze,
volgens de gasten die tussen 16 en 31 oktober nog
bij ons te gast waren. Allemaal? Nou, een Griekse
mevrouw vond het maar niets.
Die vond haar man op
de grond liggend tussen
de twee bedden. (wat
niet hoeft, want ze zijn
te schakelen) en zij
wilde keiharde bedden.
Tja, met alle respect:
bijzondere jongens, de
Grieken.
Wij zijn er blij mee, onze
gasten nog meer, want
die slapen erop.
Met dank aan
Jeroen Leonard van

Maria en Mylene
stopten de
dekbedovertrekken in

Eindresultaat
in studio
108.

GEZINSAABIEDINGEN VOOR
ZOMERVAKANTIE 2014

kom je met zijn
Noord:
5 juli – 17 augustus
Zuid:
12 juli – 24 augustus
Midden: 19 juli – 31 augustus
TWEE BOMVOLLE WEKEN
Prijs gezin met 4 personen inclusief:
-Vlucht Amsterdam – Heraklion v.v.
-Transfer Heraklion –Mirtos v.v.
-Verblijf 2 kamer appartement
-1 x een ontbijt voor 4 personen
-een welkomstdrankje
-een fles kwaliteitswijn
-2 fietsen voor 1 dag

En je betaalt nu slechts € 60,- p.p.

De vluchten in dit pakket worden uitgevoerd door

Corendon Dutch Airlines heeft
scherpe prijzen. Bij ons kom je
ook in het hoogseizoen nooit
uit boven € 400,- voor een
vlucht van maximaal 2 weken.
Wil je langer, dan betaal je iets
extra’s.
Parkeermogelijkheden op Schiphol:
voor scherpere prijzen kunnen wij dit voor je regelen, eveneens via Corendon.

Onze auto
In de negen seizoenen die wij nu hebben gefunctioneerd als
gastheren hebben wij heel wat auto’s versleten. Niet dat wij
zo vaak een nieuwe of andere hebben gekocht. Nee, het
aantal wisselende autocontacten heeft met het eerste jaar
te maken. De firma Primarent wilde ons helpen om van
Mertiza een succes te maken. En wij hielpen de firma omdat
Villa Mertiza na enkele jaren afwezigheid weer klant werd.
Zo hebben we in 2005 in wel tien verschillende
huurkarretjes getuft. Ik heb alle modellen onthouden.
Siemon alle kleuren.
Siemon heeft niets met auto’s. Dat hij er in moet
rijden vindt hij meer dan genoeg. Zo liet hij bij de
aanschaf van een nieuwe wagen het merk en het
model aan mij over. Hij kwam alleen even langs voor
de kleurkeuze. Dat leverde ooit een kikkergroene
Opel Corsa op. Nee, hij hoefde geen kopje koffie.
Welke kleuren zijn er? Die? Die? Die! Zo hebben we
drie jaar in een Kermit attractie gereden. De claxon
riep nog net niet: Frog, frog.
Het tweede Mertizajaar hadden wij een mooie grijze auto.
Een Peugeot Partner met een Nederlands kenteken.
Volgeladen voor het eerst Nederland per automobiel
verlaten en in Mirtos aangekomen en uitgeladen. Het bleek
een beproefd recept voor de vele jaren die volgden. Zo
volproppen dat er geen tandenborstel meer bij kon.
Hooguit, met een beetje vindingrijkheid, een tandenstoker.
Een odontoglyfída. Ja ja, een Grieks tongenbrekertje.
Onze Nederlandse Partner mocht echter maar een half
jaartje per jaar in Griekenland rijden. Het gele kenteken viel
te veel op. Zo reden vrienden van ons deze auto begin
november naar Nederland terwijl wij de spiksplinternieuwe Fiat Doblo in ontvangst namen. Niet de
zilvergrijze die besteld was, maar de bronzen, zeg maar gewoon, de bruine die voor de deur stond. Je
begrijpt, Siemon volkomen in de war. Niet de goede kleur. En ik ook niet happy, want ik wilde de auto
laten beletteren. Maar op een licht diarretische poepkleur… Precies: een vlag op een modderschuit. De
verkoper begon aardig te smoezen. Een personendoblo is er niet in het zilvergrijs. Die smoes konden we
ontzenuwen. Er reed er eentje bij de firma Prima, een
klant van de garage. De man begon een erg roze hoofd
te krijgen. Toen was er volgens hem aan het eind van het
seizoen nauwelijks kleurkeuze bij de importeur. We
mochten voor hetzelfde geld wel die witte nemen. Welke
witte? Die daaro! Maar dat werd Siemon te gortig.
Absoluut geen witte auto. Met slecht weer verschiet die te
snel van kleur… Daarbij hadden we niet veel tijd. Een
week voor vertrek. Het leveren van de nummerplaten zou
nog dagen duren en de terugvaartdatum was gepland.
Even later reden we zonder nummerplaten de garage uit
en direct naar de pomp. Er zat precies voldoende benzine
in voor die drie noodzakelijke kilometers. Het bleken de
eerste 3 van inmiddels in totaal 150.000, die we in de
achteruitkijkspiegel hebben kunnen zien verrijden. (Ja,
dat is een lastige zin). Zes keer heen en weer naar
Nederland. Straks de zevende keer. Ik achter het stuur en
Siemon met droppot, shagtuut en landkaart binnen

handbereik. Jarenlang licht gekibbel rondom Venetië. ‘Niet hierin, daar heen. Neehee, eerst daarzo en
dan…’ Dertig jaar al samen in een auto. Da’s ook niet niks.
Maar dan met volle kar vooruit. Volle kracht is teveel uitgedrukt, want de motor van een Doblo is slechts
1400 CC. Stoppen in een doorrijddorp omdat daar de lekkerste Cappuccino van
heel Italië’ wordt geschonken en de heerlijkste Italiaanse bakker schuin
tegenover het koffietentje ligt.
Vervolgens over de Brennerpas met de vlam in de peuk, logeren bij de oude
pensionhoudster in Rattenberg, ondanks de naam van dit plaatsje en zo tuffen
wij dan over ‘Des Bundes Heimats Wegen’ richting Nederland. Daar lozen we
raki en olijfolie, eten we voor het eerst een goedgevulde stamppot bij vrienden
en glijden dan uiteindelijk de parkeergarage onder ons onderkomen in.
Onze Doblo zucht dan even. Niemand hoort dat, behalve ik. Alsof ons mooie
bruine wagentje, want dat werd hij door de jaren heen, wil laten merken
tevreden te zijn met de mooiste winterstalling van zijn dromen. Een
goedmoedig klapje op het dashbord is de beloning voor de veilige overtocht.
Hoor ik nog een zuchtje?
Drie maanden en dan weer met de neus de andere kant op. Om uiteindelijk op
Kreta de pakezel van Mertiza te zijn. In weer en wind. Mooi weer en wind. Heet
weer soms en wind. Vol Lidletjes, vol transfergasten, heen en weer Heraklion,
heen en weer Ierapetra, wel honderdduizend keer, zo lijkt het.
Als je onze auto ziet rijden met het kenteken ANK8653 toeter dan even. Dat
vindt onze Doblo leuk. En wij niet minder.

Corendon gaat koffers in rekening brengen.
Na Transavia en Arke Fly stapt ook Corendon over op het heffen van bagagegelden. Zij doet dat
overigens wel zeer concurrerend. Voor boekingen vanaf 1 november 2013 gelden de volgende tarieven:

00 – 20 kilo
5 euro per enkele reis
21 – 30 kilo 15 euro per enkele reis
30 – 40 kilo 25 euro per enkele reis
1 bagagestuk mag maximaal 32 kilo wegen
Handbagage mag tot 7 kilo en moet voldoen aan
de volgende afmetingen
55 x 40 x 20 cm ( Lx B x H )

In de kerk
Zondag 27 oktober vond er tegenover ons een dubbelviering plaats. Het huwelijk van Kostas
en Sophia. Kostas is de broer van Michalis, die vaste gasten van Restaurant Votsalo zeker kennen. Kijk je
goed naar de bruidegom, dan zie je een grote overeenkomst. Tevens vond de doop plaats van Kaliopi.
Het meisje zie je op de arm van haar grootvader. Een vroom plaatje, toch?

Studios 108 en 208 nu meer ruimte
Deze studio’s hadden tot voorkort een sofabank als
derde slaapplaats. Deze werd nauwelijks gebruikt.
Door het verwijderen van de slaapbanken zijn studio’s
108 en 208 een stuk ruimer geworden.

Papoutsakia

(gevulde aubergineschuitjes of aubergineschoentjes)

Ingrediënten:
500 gram gehakt, halfom
1 rode ui, gesnipperd
2 tenen knoflook
olijfolie om in te bakken
3 aubergines van gelijke grootte
1 glas witte wijn
2 blikjes tomatenblokjes (400 gr. per stuk)
1 blikje tomatenpuree
1/3 bosje bladpeterselie, gehakt
zout en peper naar smaak
kaneelpoeder
Voor de bechamelsaus:
een flinke klont boter
3 eetlepels bloem
3 gazen melk
nootmuskaat naar smaak
1 eierdooier
150 gram geraspte kaas

Foto: nu nog de bechamelsaus

Laat wat olie in een hete braad warm worden en voeg daar eerst de gesnipperde ui aan toe en even
later de fijngesneden knoflook. Wacht even tot de ui glazig is geworden en voeg het gehakt toe en bak
het rul. Als het gehakt geraden is kun je de tomatenstukjes uit de blikjes en de tomatenpuree er aan
toevoegen. Doe er de gehakte peterselie bij, zout, peper en kaneel.
Was de 3 aubergines, snijd de toppen eraf en halveer ze over de lengte. Snijd met een scherp mesje
door het vruchtvlees in het midden, langs de randen en overdwars. Door deze inkepingen te maken,
kun je makkelijker met een lepel het vruchtvlees eruit schrapen.
Doe de uitgeholde aubergines in een ingevette ovenschaal en doe er wat olie in. Zet de schaal in de
voorverwarmde oven op ongeveer 200 graden en laat ze in 30 minuten enigszins zacht worden.
Het vruchtvlees kun je in stukjes door het gehaktmengsel doen. Voeg ook wat wijn toe en laat het
geheel nog lekker even sudderen. Proef even af of er nog wat zout, peper of kaneel bij moet.
Maak ondertussen een roux door de boter te laten smelten en er 3 eetlepels bloem doorheen te roeren.
Houd de melk bij de hand en voeg steeds al roerend wat aan toe tot er een lekkere roux ontstaat.
Voeg
daarna
een
eierdooier
toe,
wat
geraspte
kaas
en
nootmuskaat.
Haal de ovenschaal met
de
zacht
geworden
aubergines uit de oven
en vul ze met het
gehaktmengsel; doe dan
de bechamelsaus er
over zodat het gehakt
bedekt worden. Nog
even een half uurtje in
de
oven
tot
de
papoutsakia
dan
lichtgebruind en klaar
zijn.

Deze Nieuwsbrief beëindigen wij met dank
voor de geleverde foto’s ondermeer van
Mylene Pouwels en Sonja ter Laag.

Wij wensen iedereen een heel mooie
novembermaand toe. En dan een goede wintertijd.
Hopelijk zien wij elkaar op 2 maart op de Mertiza Gastendag in Almere

Maria, Siemon, Thea, Mylene, Angela, Jan en Dick

