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WAT MOET DIT PAARD
IN MIRTOS
EN DEZE ANDIJVIE MET BAL?

.……. EN WAT

IS DIT?
HOE IS HET
GEWORDEN?

Beste lezers van de Nieuwsbrief,
Wederom ontvangen jullie de Nieuwsbrief wat verlaat.
Reden is de enorme septemberdrukte, die niet alleen ons
blij heeft verrast, maar ook het dorp Mirtos. De terrassen
zaten met regelmaat zo goed als vol tot helemaal vol en
onze collega accommodatieverschaffers hadden, net als
wij, een fantastische bezetting. Nu is september nooit
slecht geweest. Het is voor heel veel gasten de favoriete
vakantiemaand. Zodoende was het ook bij ons, in de tuin,
een vrolijk weerzien van veel bekende gezichten. Maar
elders ook die van mensen die elders overnachten en wij
minimaal van gezicht kennen.
Kortom een leuke maand.
Oktober wordt en is al leuk. Ook daarin de typische
oktobergezichten van bijvoorbeeld grote wandelliefhebbers.
Een uitstekende maand om dat te doen. Wij krijgen deze
maand 40 gasten van Surprising Holland. de organisator
van lezersreizen van De Leeuwarder Courant en Het
Dagblad van het Noorden. Een tuin vol noordelingen. We
kunnen ons Fries (Siemon) en ons Gronings en Drents
(Dick) aardig ophalen. Zondag komen zij laat aan en gaan
dan vervolgens nog een keertje eten. En dan met een
stevig porties Grieks het bed in om de week daarop veel te zien van het mooie eiland.
Daarna krijgen wij nog leden van het koor Fluent, die zingend de dagen zullen doorbrengen. Normaal
gesproken stoppen wij dan eind oktober, maar omdat we nog een groep Duitse gasten krijgen die zich
een week laten verrassen door Angela, zul wij Villa Mertiza sluiten op 10 november. Maar zover is het
nog lang niet en we hebben nog volop zin en voldoende energie.

Vriend en fotograaf Gerrit Veenstra heeft ons een groot bestand Griekenlandfoto’s gestuurd. Daarin
opvallend veel close-ups van maaltijden, de verrukkelijke geneugten van het land. De foto op de
voorkant is ook van Gerrit, gemaakt op het stoepje van Hotel Paradise. Gerrit, heel erg bedankt.

Op 26 september hebben wij de Internationale dag van het Toerisme gevierd op het, net op tijd
opgeleverde, dorpsplein. Een echt geweldig feest met twee bands, een zeer lange tafel vol zelfgemaakt
eten, vloeiende, zeg rustig, rijkvloeiende wijn, raki en ander Bacchusvocht. Er werd behoorlijk gedanst,
ook door rijen kinderen, waaronder vele talentjes. Het was een heel leuk gezicht. Er werd natuurlijk een
beetje gespeecht, maar beslist niet te lang, wat vorige keren wel gebeurde. Villa Mertiza heeft gezorgd
voor Tonijnsalades, een donatie en twee doorwinterde barmannen uit Almere, Bjern en Joeri en onze
alleshulp Mylène was er ook niet weg te slaan. Wij ook niet overigens, want het was nog lang gezellig
onrustig in het dorp. De opbrengst wordt besteed aan de schoonmaak van Mirtos. Wij vinden het
natuurlijk raar dat daar een actie voor nodig is, maar de crisis is hier helaas nog niet voorbij.
(foto’s: Eten van buffet in U vorm / Bjern en Joeri, onze privébarmannengasten / ruimte genoeg op nieuw plein
gemaakt door Mylene)

Het plein is dus klaar. Er moeten
alleen nog een paar bakken
worden gevuld met groen, maar
dat zal zeker snel gebeuren. Of
op zijn Sirtakis. Het is al met al
wel mooi geworden. Er is meer
ruimte, zowel optisch, dankzij de
geronde betegeling, maar ook
omdat het nu opener is. ’s
Avonds branden er drie hoge
indirect verlichte lantaarnpalen,
die het geheel heel mooi
verlichten. Wat zou ik het leuk
vinden als die gedroomde taverne
er toch kwam. Nou ja, wie weet.

(foto van Mylene Pouwels vlak voor
de afronding van de werkzaamheden)

Als je nog wilt komen dit jaar, dan kan dat
eventueel zelfs nog tot 10 november.
Wellicht vinden wij een zeer betaalbare vlucht
voor je. 10 november is de laatste dag dat wij
open zijn. En het weer is dan fijn!
Er zijn nog enkele restaurantjes open en het
zeewater is ronduit fantastisch qua
temperatuur.
Karin Martens heeft een boek geschreven over het weerzien van
haar met haar geliefde van 25 jaar geleden.

Dankzij het programma Memories vindt zij hem terug en
woont nu met hem op Kreta.
Karin en wij zijn Facebookvrienden, maar hebben elkaar nog
niet ontmoet. Het zal vast snel een keer gebeuren.

Never Too Late’ van Karin Martens
ISBN: 978-94-92046-01-7

PIEKEREN
Ben ik een hengelaar,
een bedelaar, op zoek
naar complimentjes?
Zoals de oude tante,
die minimaal tien maal
uit mijn mond moest
horen of ik haar
andievie met akbal en
eerdappels lekker
vond. En dan ook nog
het liefst dat ik haar
eerdappels, akbal en
eerdappels nóg lekkerder vond dan de eerdappels, akbal en andievie van mijn moeder, haar
vriendin/rivaal/schoonzus. Mijn tante was geheid zeker van haar eerdappels en andievie, maar de akbal,
daarover was zij niet geheel zeker. Mijn moeder was volgens haar de akbalkoningin, maar ook iets
zuniger. De hare waren wat kleiner van stuk, dan van tante. De andievie werd gemaakt met een papje
en dan het geheel prakken, husselen, zachtgemaakt door heerlijke suu. Nu zij er beiden niet meer zijn
kan ik watertandend terugdenken aan dit gerecht. En wie het het lekkerst maakte? Altijd degene waarbij
ik op dat moment aan tafel zat.
Terug naar hengelaar en bedelaar. In onze nieuwsbrief heb ik onze gasten gevraagd of zij, mits
tevreden, een beoordeling wilden achterlaten op Zoover en Tripadvisor. Ik dacht dat velen dat wel
zouden willen doen, omdat zij ons aardig vinden en omdat er ook een kans is er een paar Griekse
kerstpakketten mee te winnen. Het heeft zeggen en schrijven geresulteerd in vijf beoordelingen. Dat is
wat tegengevallen dus. En ik wil niet zijn als mijn eerdappelakbalandievietante. Een leurneef van haar
zijn wil ik ook niet.
Is het dan niet goed om dit onze gasten te vragen. Piekerdepieker, zelfs op onze dubbeldekkerbedden
kan ik sindsdien lastig inslapen. Is het te brutaal? Te hebberig, omdat we met de Zooverbeoordelingen
onze derde Award kunnen verdienen. Te gretig, te Rupsjenooitgenoeg?
Maar sinds vorige week raakte ik gerustgesteld. Wij waren
met 20 gasten te wijnproeven bij de geweldige Winery van
de firma Lyrarakis. Een heel leuke familie met als gastvrouw
Joke Lyrarakis oorspronkelijk uit Kampen maar al veertig
jaar op het eiland. Heerlijke wijnen, geweldig gastvrije
ontvangst en mooie enthousiaste uitleg. Aan het eind krijg
ik van haar formulieren, waarop onze gasten hun gegevens
konden opschrijven, zodat zij hen op de hoogte kunnen
houden van het wel van het bedrijf. En voegde Joke eraan
toe, je mag de mensen ook vragen een beoordeling achter
te laten op Tripadvisor, de beroemdste beoordelingssite ter
wereld. Zo, zomaar, zonder terughoudendheid.
Eureka, dat is het. Voldoende vertrouwen hebben in wat je
aanbiedt en geheel vrijblijvend en netjes vragen of je iets wilt
schrijven, dat door tallozen wordt gelezen. Wat is daar fout
mee?
Niets, dus dubbeldekkerde ik de nacht na de wijnproeverij
heerlijk in en schrijf ik nu dit verhaaltje. En straks ook nog een
keer in onze Nieuwsbrief die al in de steigers staat.
Joke uit Kampen. Zou zij ook zo kunnen verlangen naar de
eerdappels, andievie en akbal uit haar jeugd in het stadje aan
de IJssel? En waren die net zo lekker als die van mijn tante en
mijn moeder?

MAG IK DAN NOG EVEN DE SPELREGELS UITLEGGEN?
Je moet bij ons hebben gelogeerd, dus in Villa Mertiza of Aleikos Panorama
En dus ook in Mirtos als je een beoordeling plaats over Mirtos
Je bent vrij in het geven van je eigen cijfers en schriftelijke beoordeling.
De hoogte van het cijfer is niet van belang voor het kans maken op de prijs.
Je reactie(s) moet vóór 15 november zijn geplaatst.
Per 1 december of mogelijk iets eerder worden uit alle gemaakte beoordelingen op Zoover, Tripadvisor,
Vakantiewijzer en De Griekse Gids 6 beoordelaars blind gekozen. Zet je op alle vier de sites een
beoordeling, dan heb je vier keer zoveel kans.
Hoofdprijs: EEN GRIEKS KERSTPAKKET ter waarde van HONDERD EURO
2e prijs:
EEN GRIEKS CULINAIR PAKKET ter waarde van VIJFTIG EURO
3 x 3e prijs: EEN PAKKET met OLIJFOLIE EN HONING ter waarde van ongeveer VIJFENTWINTIG EURO

2 x per week en rechtstreeks
Aegean Air gaat twee maal per week
rechtstreeks vluchten uitvoeren vanaf
Amsterdam naar Heraklion v.v. De vaak
bekroonde Griekse maatschappij zal dus
een concurrentiefactor kunnen worden
voor Transavia, Corendon en ArkeFly. Van
belang is wat de Griekse onderneming
voor prijzen zal hanteren. Ik heb er een
datum geprikt: 15/5 – 29/5 2015 en ik
kwam op € 419,-. Als dat zo blijft hoeven
de Nederlandse collega’s nog niet direct te
vrezen.
27 april – 9 mei, de periode van de meivakantie, die
in Nederland helaas heel dure vluchten oplevert, is
via Aegean Air wel redelijk betaalbaar. Je moet dan
wel vanaf Düsseldorf vliegen. Ik kwam op € 335,retour p.p.
27/4 heen en 8/5 weer terug kun je overigens nog
een stuk voordeliger boeken via TUIFLY, ook vanaf
Düsseldorf voor € 244,- retour!!
Ook bij ons kun je al terecht voor boekingen voor 2015, dus ook voor die populaire meivakantie. Bij ons
betaal je geen cent vooruit, het is vooral een kwestie van snel boeken via de bovengenoemde
maatschappijen. Wij verwachten veel toeloop in die meimaand en Mirtos zelf zit in het algemeen,
volgens ons, ook duidelijk in de poll-lift.

VOORKEUR voor een bepaalde studio of
favoriet appartement?
Boeken kun je nu al en je betaalt
pas bij aankomst.

Ovenschotel met aardappels en gehaktsaus
Ingrediënten
5 grote aardappels
2 uien (gesnipperd)
2 teentjes knoflook
500 gram gehakt, h.o.h.
zout en peper en
gehaktkruiden
1 blikje tomatenpuree
2 blikjes tomatenblokjes
suiker
olijfolie
1 bakje Griekse yoghurt
2 eetlepels mayonaise
150 gram geraspte kaas
3 eetlepels gehakte peterselie

Bereiding
Schil de aardappels, was ze en snijd ze in schijven van ongeveer 2 centimeter. Kook ze ongeveer 20 á
25 minuten. Leg ze in een ovenschaal die ingevet is met olijfolie.
Neem een braadpan verwarm die en doe er wat olijfolie in. Maak het gekruide gehakt rul en voeg dan
de gesnipperde ui en knoflook aan toe.
Roer het blikje tomatenpuree en de 2 blikjes tomatenblokjes er doorheen. Doe er vervolgens iets suiker
( 1 theelepeltje) bij. Proef het even af en eventueel wat peper en zout toevoegen.
Meng in een kommetje een bakje Griekse yoghurt met ongeveer 2 eetlepels mayonaise en ongeveer de
helft van de geraspte kaas.
Doe het gehaktmengsel over de aardappelen en strooi daar de peterselie overheen.
Verdeel dan het yoghurtmengsel over de saus, hoeft niet helemaal bedekt te zijn; een kloddertje hier en
een kloddertje daar. Strooi de rest van de kaas erover en zet de schaal 20 minuten in een
voorverwarmde oven op 200 graden.

Wat een fantastische slogan. Degene die dat heeft bedacht moet toch
minstens Het Gouden Peerd krijgen. Gouden Peerd? Ja, Gouden Peerd van
Ome Loeks. Dat is het bekendste beeld van heel noord
Nederland en ja, beste Friezen onder u, beroemder dan
Us Mem. Die heb ik daarom sterk verkleind afgebeeld.
Een kwestie van Friesjepesten? Nee, nee! Ik ken na
31 jaar alle gevolgen van dat rare spelletje.
Nee, dus. Maar de waarheid moet worden gezegd.
Daar houden noordelingen toch zo van?
Er gaat niets boven Groningen, een topslogan dus.
Boven Groningen ligt er niks, nou ja, een paar
Friese eilanden en een Groningse zandplaat, maar
daarboven ligt al helemaal niks. Nu wil ik Noorwegen niet
niks noemen. Noorwegen is mooi en heul groot. En koud en duur.
Er gaat niks boven Groningen, ook niet in figuurlijke zin. Niks kan nog tippen aan die bijzondere
provincie. In de ranking staat het op nummer 1 en je hebt boven 1 soms 0, maar die telt niet mee. Van
nul en generlei waarde. Ik ben nummer 1 en dan heb je niet iemand die zegt: ‘en ik nummer 0’. Dan
ben je wel een ongelooflijke nul!
Petje af dus voor de reclameman of –vrouw, want dat kan ook, een reclamevrouw, petje af voor
diegene die dit heeft bedacht.
Zo zit ik wel eens te prakkedenken. Een
mooie slogan voor Mirtos. Want voor
velen en ook voor mij, gaat er niks
boven Mirtos. Hoeveel gasten van ons
en van collega’s komen ieder jaar
minstens één keer per jaar terug, omdat
ze alleen maar naar Mirtos op vakantie
willen. In ieder geval moeten ze er ieder
jaar een keer komen. ‘Er gaat niks boven
Mirtos’. Dat zeggen dus ook velen
letterlijk.
Da’s prima, want dan weet iedereen dat
Mirtos op de eerste plaats staat. Leuker,
mooier, vriendelijker, gastvrijer bestaat
niet buiten Mirtos. Duidelijk? Duidelijk.
Maar als slogan kan het niet. Allereerst
zou het gejat zijn en daar houden
reclamepieven en pieveressen of –
pieverinnen niet van. Die gaan direct een
proces aanspannen. ‘Blijf met je handen
af van mijn slogan. die heb ik bedacht en
ik heb er heul veul geld mee verdiend en
er staat copyright op en dat right is alleen
van mij, ik en mezelf.
Als liedjesbedenker snap ik dat ook wel,
hoewel ik er nog geen rooie duit mee heb verdiend, laat staan een landhuis aan het Leekstermeer.

Maar stel, men is vrijgevig, goedertierend en barmhartig en men zegt, Ah joh, gebruik maar. Mijn
verdienste liggen al lang in de golfbaan bij mijn oprijlaan. Dan nog is die onbruikbaar. Het heeft geen
dubbelzinnige betekenis.

Boven Mirtos ligt Mithi en boven Mithi ligt Malles en boven Malles ligt het Diktigebergte en dan daar
weer boven de Lassithivlakte en dan pretkust Mahlia en Cherso. En dan is er de zee. Met zeilbootjes,
waarvan de eigenaren of huurders zeggen: ‘Er gaat niets boven zeilen’ Letterlijk waar, maar ook dat is
niet tweeledig. Niets boven zeilen? Wat doet die vogel dan daar boven? Niet remmen voor een stoplicht
of diepzeeduiken. En dat vliegtuig dan? Of die satelliet? En al die beschermengelen die de hele dag
heen en weer fladderen om mensen te redden van domme pech of onoplettendheid? Oh boven Hèt
zeilen, niet De zeilen. Da’s waar. Ik raak van koers in mijn betoogje.
Een goede slogan voor Mirtos. Er gaat niets ónder Mirtos, hoor ik iemand denken. Da’s een heel domme
gedachte. Onder Mirtos, qua ligging op de kaart kom je nog een zes kilometer lang zandbergje met
bomen en blote mensen tegen, maar dan houdt het voorlopig, en vooral voor schoolslagzwemmers, snel
op. En letterlijk onder Mirtos ligt een stuk Kreta. Hopelijk geen gas, want de Groningers weten wat dat
in de toekomst gaat betekenen. ‘Er beeft niets boven Groningen’. Nee,
in Groningen! Nog even en het Peerd van Ome Loeks valt in kopdeel
en kontdeel uiteen. Uit elkaar geaardbeefd. ‘Peerd van Ome Loeks is
dood; hailemaal oetmekoar. Nu beeft Mirtos ook wel eens, maar dat
heeft niets met NAM-activiteiten te maken. Dan zou ik bij de NAM nog
wel wat scheurbedragjes willen declareren.

Goed. Conclusie: We moeten een slogan hebben voor
Mirtos. Eentje die internationaal, zelfs voor Russen en
Uzbekistanezen begrijpelijk is. Aantrekkelijk, letterlijk
aantrekkelijk. Ierapetra koketteert met de zin: Europa’s
meest zuidelijke stad. Mirtos is niet Europa’s meest
zuidelijke dorp. Dus we moeten beter. Ierapetra
overtreffend en minimaal tippend aan het geniale: ‘Er gaat niets boven Groningen’.
Iemand doet een poging, hoor ik? Wat zegt u? ‘Waar Europa ophoudt begint uw vakantie’. Met Berry
Stevens reageer ik: ‘Doorgaan, vooral doorgaan’ Doe je best en stuur je slogan naar ons op.
Hoofdprijs? Een miniatuur Gouden Peerd. En ik ga overleggen met de hoofdredacteur van RTV Noord, ja
die ken ik toevallig heel goed, of daar nog wat bij kan.

En met deze hersenkraker besluiten wij de nieuwsbrief van
oktober. Allemaal een mooie maand en wil je nog komen?
Van harte welkom.
En anders graag tot de volgende nieuwsbrief.

Het Hele Mertiza Team

