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OKTOBERMAAND WIJNMAAND
DE WIJN IS INGEKOCHT

WAT VERBINDT CHOPIN MET MERTIZA?

divers pluimage

En ... Wat is hier zo grappig?

Beste gasten, beste lezers,
De oktobereditie is uit. Die van de laatste maand van het seizoen.
Zoals het er nu uitziet verlaten 28 oktober de laatste gasten Villa
Mertiza en Aleikos Panorama. dus kunnen de komende vier weken
nog veel mensen van hun Mirtosvakantie bij ons genieten. Oktober
glijdt altijd als rustig water. Er kan ook wel eens een keertje wat
water van omhoog komen, maar dat is gelukkig altijd van heel
korte duur. We hadden al eens een buitje in september. Wij waren
er wel content mee, maar onze najaarsgasten komen voor de zon,
die voor het overige volop haar best deed. Dus zeggen wij: ‘Graag
een bui, maar wel na het vertrek van de laatste mensen’.
Dit jaar is die slogan iets anders: ‘Graag een bui, maar wel na de
grote actie’. ‘Gaan jullie weer actie voeren? En waarvoor dan?’ Nee,
geen inzamelactie en al helemaal geen protestactie. Maar wel een
grote actie, waarbij wij even geen regen kunnen gebruiken. Je
leest er meer over in een slaperig artikel in deze oktober
nieuwsbrief. En we hebben het nu ook al over het volgend seizoen.
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2014 nu al boekbaar

Voor 2014 zijn de prijzen bekend. Niet alleen die van ons, maar ook die van Corendon Dutch Airlines.
en zodoende kunnen we nu al offertes maken voor de vakanties volgend jaar. Sterker nog, die kun je nu
al boeken. Met als grote voordelen:
- Je betaalt 50% van de vluchtprijs nu en het overige bedrag maximaal 6 weken voor vertrek.
- Je betaalt niets vooruit voor verblijf, transfer en/of autohuur via ons.
- Er is nu nog volop keuze, dus je voorkeur krijgt zo de grootste kans om ingewilligd te worden.

Oktobermaand Wijnmaand
Alle gasten krijgen deze maand van ons een fles rode of witte Lyrarakis wijn. Dit doen we zo nu en dan
als extraatje. Een paar jaar geleden was dit een leuk succes. Gewoon vanwege de verraste reacties.
Wij hebben de wijn opgehaald tijdens een wijnproeverij op 20 september bij Joke Lyrarakis, die onze
gasten voorzag van een keur van heerlijke wijnen. De foto is genomen in de hal van de wijnkelder.

Zoals je kunt zien viel de wijn in de smaak.
De witte wijn die wij schenken is de Vilana en de rode is de Kotsefali
Beide heerlijke droge wijnen.
Er zijn nog verschillende periodes in Villa Mertiza en Aleikos
Panorama te boeken. Bel of mail ons en dan kunnen we
kijken wat we voor je kunnen doen.

Slaap gasten slaap
Goed uitgerust raken in je vakantie. Dat kan in Mirtos, dat kan in Villa Mertiza en Aleikos Panorama.
Het zijn beide rustige locaties. Het tempo van Kreta en de Libische zee erbij en de meeste gasten slapen
als tevreden ossen gaten in dagen. ‘Ik slaap hier veel beter dan thuis’. Het is de buitenlucht. Zon, zee,
een bries en natuurlijk ook wel eens een extra teugje.
Vanaf volgend jaar zullen Mertizagasten nog uitgeruster wakker worden dan zij normaal hier al doen.
Dat heeft te maken met een besluit van ons om in alle slaapkamers nieuwe bedden aan te schaffen.

Kwaliteit
In 1991 hebben de eigenaren, de familie Daskalakis, gekozen voor goede kwaliteitsbedden. En die
hebben het dus drieëntwintig jaar volgehouden. Wij hebben in de negen seizoenen waarin wij Mertiza
bestieren weinig klachten gekregen over de beddenkwaliteit. Wel soms over de lengte, als het lange
mensen betrof of de breedte, als de mensen zelf ook wat breder waren. Dat geldt zeker voor de
tweepersoonsbedden.
Betere kwaliteit
Eind van deze maand hopen wij tweeënveertig
boxspringbedden uit een vrachtwagen te tillen.
Eenentwintig sets van twee. Die gaan we plaatsen in
alle studio’s en wat de appartementen betreft in alle
slaapkamers. Deze bedden, ook wel hotelbedden
genoemd, zijn van hoge kwaliteit en hebben een
afmeting van 80 x 200 cm. Zij zijn onafhankelijk
neer te zetten, maar ook aan elkaar vast te maken.
De bedbanken in de woonkamers van de
appartementen blijven zoals ze zijn, maar we kijken
goed naar de kwaliteit van de matrassen. Die worden waar nodig vervangen.
Ook de kussens worden vervangen. De oude zijn nog maar vijf jaar oud, maar we weten dat mensen uit
Noord- ,West- en Midden Europa graag op grotere kussens hun hoofd te ruste leggen. Het worden dikke
kussens van 60 x 70 cm. Deze worden ook gebruikt voor de bedbanken.
Een grote operatie
Dat wordt het zeker. Alle oude bedden moeten worden
ontmanteld en verwijderd. De nieuwe moeten van poten en
rolpoten worden voorzien en uiteraard naar binnen worden
gebracht. We gaan een sjouwploegje samenstellen en een
schoonmaakploegje onder leiding van onze Maria. Vervolgens
zullen we een fotoreportage maken met de nieuwe bedden als stralend middelpunt van onze kamers.
Proefslapen op de gastendag
Op zondag 2 maart, daar straks veel meer over, hebben wij
Jeroen Leonard van Kingdom Hotel Supplies uitgenodigd.
Tijdens de minutenwals van Chopin kunnen onze gasten dan
heel eventjes proefliggen. Wedden dat het proefslapen wordt?

Waar valt er in Nederland dan te slapen?
Op de gastendag 2014. Maar let op, de datum van zaterdag
15 februari is verplaatst naar zondag 2 maart en zal worden
gehouden in Theater De Glasbak in Almere Muziekwijk. Het
vindt plaats in de middag. Het theaterprogramma van Nick
Teunissen gaat weliswaar niet door, maar daarvoor in de
plaats voegen wij een theaterachtig programmaatje in van
rond de drie kwartier, waarin o.a. Nick zal optreden, maar
waarin ook Griekse muziek ten gehore wordt gebracht. De
Glasbak in Almere is uitstekend per trein bereikbaar.
Made in Helvetia or in Hellas?
Dit is Lambros Danas, fotomodel uit Griekenland. Hij zal helaas
waarschijnlijk op de gastendag ontbreken. Hij werd
wereldberoemd, toen bleek, dat een boerenkalender uit
Zwitserland geen schone lokale bergbokken had gekiekt, maar
foto’s van Griekse modellen had gejat van een ondergoedmerk.
Eén van die Hellashunken was Lambros Danas. Vanwege de
jonge lezers heb ik het niet veel verhullende onderdeel van de
foto maar even weggelaten. Maar hij is te goegele.
Mirtos the Movie op naar de 20.000 views.
De inmiddels al weer drie jaar geleden opgenomen film blijft in trek. Nu zijn er ook
niet zoveel zaken die in die jaren zijn veranderd. Het heeft aan actualiteit
nauwelijks ingeboet. We horen van gasten ook dat zij in de wintertijd ineens een
vlaag van verlangen krijgen, die wordt beloond met een bezoekje aan YouTube.
Maar onlangs vertelde ons iemand dat zij had besloten te boeken, nadat zij de film
had bekeken. Sonja ter Laag, Ismir Hero en wij zijn nog steeds apetrots op dit
mooi gemaakte product. Heimwee? http://www.youtube.com/watch?v=bM5pQqmlaJE
Het dorpshuis is prachtig geworden
Wat ooit een grijze opslagplaats was van de
boerenbond is nu een mooi lichte ruimte
geworden. Een systeemplafond heeft de plaats
ingenomen van gewapend en deels ontwapend
beton. De vloer is geëgaliseerd en voorzien van
mooie tegels. Alle ramen en deuren zijn
vervangen en het geheel is helder wit
geschilderd. De ruimte heeft zijn dienst goed
bewezen tijdens de Internationale Dag van het
Toerisme. Daarover meer in deze brief.
Mirtos is een mooie multifunctionele ruimte
rijker. Dus als je mooie plannen hebt voor een
bijzonder verblijf in Mirtos…

Miracles of Nature sluit zijn deuren
Het eigenzinnige winkeltje met zijn webshop beleeft
zijn laatste jaar.
Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft men
besloten het geluk elders te proberen.
Jammer, want het was iets dat al jarenlang zo bij
Mirtos hoorde. Er worden gesprekken gevoerd om
de winkel te kunnen laten overnemen.
Wij hopen dat dat gaat lukken.
Wij wensen de eigenaren alle goeds toe elders op
deze aardkloot.

Zó Mertiza.
Septembermaand is deels een
reüniemaand en dat geldt ook
voor oktober. Veel van onze gasten kennen elkaar van een vorige vakantie in Mertiza. De ‘He, jullie ook
weer hier?’s zijn niet van de warme lucht. En dan kwetterkwatert men er ruslustig op los met bijna altijd
de eindconclusie: ‘Alsof we niet weg zijn geweest’. Wij weten beter. De reüniegasten zijn wel degelijk
ook weer weggeweest. Vaak met de uitgewisselde wens: ‘Hopelijk tot volgend jaar. ‘Ja tot volgend jaar’.
En daar zaten 50 weken tussen. ’ Met een eigen leven, achter de voordeur, waar wij niets of nauwelijks
iets van weten. Er worden weleens doorkijkjes gegund en sluiertipjes opgelicht, maar veel blijft privé.
Wij blijven op gepaste afstand en mogen een enkele keer even deelgenoot zijn van iemands leven. Het
echte leven, met een berg en een dal erin.
Wij hebben gasten van gedekt grijs- tot kakelbont
pluimage. Alleengaand, alleenstaand of –zittend,
echtparen, vriendinnen, kameraden, vrouwenparen en
herenparen. Het loopt door elkaar heen in de tuin, de
boulevard en alles wat daar tussenin ligt. Men praat
met elkaar of groet elkaar vriendelijk. Men ontmoet en
gaat weer zijn eigen gang. Iemand zei me onlangs: ‘Dit
is zo Mertiza’. Dankjewel en een dikke knuffel.
foto: dreamtime.com
foto: Mykonos - herenparenparadijs
Siemon en ik zijn een herenpaar. Maar runnen geen
herenparenparadijs. Moet er niet aan denken. Zo geloof
ik ook niet in lesbisch volkstuinieren of …heterovoetbal.
Wat een idiote discussie is dat toch. Het is de mix die
telt, die werkt, die iets toevoegt aan de verruimende blik
der mensheid. Een verruiming die er voor heeft gezorgd
dat mensen niet per se en voor de buitenwereld een
setje van mannetje en vrouwtje hoeven zijn. Een
verruiming die is ontstaan door bekende en onbekende
mensen die er voor uit durfden te komen dat ze anders
voelden dan de meerderheid. Ik kreeg onlangs een facebookbericht van de dochter van onze overleden
vriendin Rebecca, die jarenlang in Mirtos heeft gewoond. Veertig jaar lang kroegen in Amsterdam en
iedereen wist wie en wat ze was. Deze column verscheen onlangs op Facebook. Vandaar de reactie die
mij vervolgens even ontroerde.

In het kwetterkwatermeertje Mertiza zwemmen al die
pluimages rond en met het grootste respect in
benadering en toenadering. Iedereen mag zijn wie hij is.
Iedereen is welkom die dat respect als vanzelfsprekend
ziet. En wat zijn dat er, godzijdank, velen.
Veertig jaar geleden schreef Annie M.G. Schmidt de
musical Foxtrot, voor het eerst uitgevoerd in 1977. Het
speelt zich af in de dertiger jaren. Daarin het liedje
‘Sorry dat ik besta’, gezongen toen door de nog jonge
Willem Nijholt. Wat is er sindsdien veel veranderd, verbeterd. Gek, ik dacht hieraan toen ik twee nog
behoorlijk jonge mannen als onze gasten door de tuin zag lopen. En even daarna twee heren die al heel
veel vlieguren op de levensteller hebben staan. Beide koppels met een mooi pluimage. Gemengd met
ander schoon gevederte.
Jawel, ook dat is zo Mertiza.
Maar over veertig jaar, wie weet,
Staan er liedjes in de hitparade,
Niet alleen maar over hij en zij,
Maar ook over hij en hij,
Liedjes over hem en hem,

Zonder aarzeling of rem
Dan zingt iedere romanticus
Heel gewoon, zo is het dus
Romeo en Julius

De Internationale Dag van het toerisme zeer druk bezocht
(foto’s Jur Eilers en Jan van der Sleen)

Het begint een goede traditie te worden.
Ieder jaar rond 30 september, de
Internationale Dag van het Toerisme. Het
wordt in Griekenland op heel veel plaatsen
gevierd. Ook in Mirtos. En hoe! Afgelopen
zaterdag
zaten
honderden
mensen,
inwoners van Mirtos en omgeving en
vakantiegangers samen op het dorpsplein.
De dag van het toerisme heeft als doel
mensen van verschillende landen bij elkaar
te brengen. Dus hier de Grieken en de
toeristen. Elkaars cultuur leren kennen,
waarbij natuurlijk het accent ligt bij de
Griekse, zo je wilt Kretenzer cultuur, waar
het Mirtos aangaat. Zo’n dag is belangrijk
voor het kweken van begrip tot aan het
sluiten van vriendschappen.
Feest
De avond stond in het teken van feestvieren.
Dus eten en drinken. Het eten werd bereid
door de inwoners van Mirtos, individuele
mensen, maar ook restaurants. Het was een
giga hoeveelheid die stond opgesteld in het
gerenoveerde dorpshuis aan het plein. Aan
het eind van de avond was alles schoon op!
Er werd raki gestookt, terwijl de muziek
steeds intenser werd. Dus werd er, naar mate
de avond vorderde meer en meer gedanst.
Toen was de tombola inmiddels achter de rug
met ruim veertig mooie prijzen.
Officieel moment
De avond had ook een officieel moment. Daarin werden verschillende mensen in het zonnetje gezet
voor hun inzet bij de brand van vorig jaar en voor hun werk voor allerlei culturele activiteiten.
Dat moment werd voor Villa Mertiza een speciale gelegenheid. Het had de burgemeester van Ierapetra
behaagd mijzelf, maar natuurlijk geldt dat ook voor Siemon en de overige leden van de staf, te
bedanken voor de inzet voor de gemeente Ierapetra. Daarmee doelend op onze actie voor bomen,
brandpreventie en dus ook de brandweerwagen. Een bijzonder moment dus.
De opbrengst van de avond
wordt
gebruikt
voor
het
schoonhouden van het dorp. Bij
het schrijven van deze tekst weet
ik niet wat het al met al heeft
opgebracht.

Na afloop hadden Siemon en Dick veel plezier en de burgemeester zong met voorzitter culturele raad.

Bekri (dronkaards) Meze:

Mezedes zijn kleine hapjes die je meestal bij een taverna krijgt als je daar een raki of ouzo bestelt.
De naam voor dit gerecht wordt dus vertaald als de meze voor de drinker of dronkaard.

Ingrediënten:
600 gram varkensvlees, in blokjes
1 grote ui
2 tenen knoflook
peper en zout
1 glas rode wijn
1 glas tomatensap
oregano
2 laurierbladen
5 jeneverbessen
komijnpoeder
2 eetlepels pittige mosterd
1 rode paprika, in blokjes
olijfolie en boter

Bereiding:
Verwarm een hapjespan op het vuur en doe er wat boter en olijfolie in en
laat dit goed heet worden.
Bestrooi de vleesblokjes met zout en peper en hussel dit even door elkaar.
Snijd en ui half door en snijd ze in wat grotere stukken. Snijd ook de tenen
knoflook in dunne plakjes.
Doe het vlees in de pan en roer even goed door; voeg daar de ui en knoflook
aan toe. Zijn de blokjes enigszins aangebraden, voeg dan de overige
ingrediënten (kruiden, mosterd, tomatensap en wijn) toe en roer het
langzaam door elkaar.
Doe het deksel op de hapjespan en laat het 30 minuten stoven en pruttelen.
Let even op of er misschien nog wat tomatensap of wijn door moet. Voeg
dan de paprikablokjes toe en laat het gerecht nog een kwartier à 20 minuten
garen.
Serveer er aardappelen uit de oven of rijst bij.

Nieuw uitgekomen:

Moderne Griekse vertellingen

Arthur Bot en Anna Dekker
Uitgever:Atlas
ISBN: 9789045017419
De geboorte van het moderne Griekse verhaal vindt plaats tijdens de
zogeheten generatie van 1880: de clichés, het historische zelfbedrog
en de gezwollen retoriek van de romantiek maken ruimte voor een
ware stroom aan minder of meer realistische en dikwijls
semiautobiografische verhalen over het dagelijks leven op het Griekse
platteland. De groten van deze generatie schrijven meester-werkjes
met een psychologische diepgang die de louter beschrijvende
‘ethografie’ overstijgen. In de twintigste eeuw worden de beschrijving
van het leven in de stad en het (socialistische) engagement steeds
belangrijker. Ook esthetisme, symbolisme, modernisme en
existentialisme doen dan hun intrede in het Griekse proza. Hoewel een
aantal verhalen vertelt over de grote trauma’s uit de moderne Griekse geschiedenis – de Grote
Catastrofe van 1922, de dictatuur, bezetting en burgeroorlog in de jaren dertig en veertig, de ongekend
snelle en chaotische verstedelijking sinds de jaren vijftig en het kolonelsregime van 1967-1974 – is deze
bundel allesbehalve droef stemmend. De leegloop van het platteland en de eenzaamheid en
vervreemding van de moderne stadsmens; de zoektocht naar persoonlijke en Griekse identiteit;
zinderende spanning en erotiek; rauw realisme en aangenaam absurdistische onzin; fantastische
elementen, surrealisme en psychoanalyse; kleine poëtische miniatuurtjes en lange gelaagde
vertellingen: het is maar een greep uit wat de lezer aantreft in deze bundel moderne Griekse verhalen.

wandelen met Angela. Het kan nog heerlijk
in oktober.
Zie www.mirtos-wandeldorp.com
maar ook op haar nieuwe persoonlijke
website ‘Walking Dimentsion’
www.walkingdimension.com/nl

Foto: Met dank aan De Griekse Gids

Achter decors van cocktailbars aan volle stranden
Voorbij façades van inwisselbaar decor
Zie ik een land dat mij met uitgestrekte handen
begroet alsof ik er al eeuwenlang behoor
Het is het licht de zon, de wind die knoestig streelt en
De smaak van land en zee boven het open vuur
Het uitzicht van de bergtoppen die nooit verveelt
En het begrip van tijd dat wegsluipt op den duur.

Allemaal een heel hartelijke groet en een mooie
maand oktober gewenst

Maria, Siemon, Jan, Thea, Mylene, Vicky, Dick

