VILLA MERTIZA
VILLA LAMBROS
Vertrek aanstaande maandag 8 september:
15 dagen, vlucht 250,250,- 2 kamerappar
kamerappart
artement 500,500,-
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BESTE LEZERS VAN DE NIEUWSBRIEF
De temperaturen dalen in Mirtos. De hitte gaat er vanaf en toch is het zeer aangenaam om buiten te
leven. Verder zal ik er niet veel over uitwijden, want ik weet hoe menigeen op dit moment de
septembermaand tegemoet treedt.
Wij hebben een drukke twee zomermaanden gehad. Daarin, naast de hoge temperaturen, die de
nodige energie vergen, ook het temperament van onze Griekse gasten en de jongeren en kinderen,
die de tuin levendig, maar niet op een vervelende manier, gebruikten om spelletjes te doen en met
elkaar van alles uit te wisselen. Wij bekeken het soms op afstand en genoten van die drukte.
Nu is het begin september en er zijn weer meer oudere gasten. En ook dat bekijken wij met
genoegen. Veel tijd om er van te genieten zullen wij niet hebben, want de bezetting is heel goed te
noemen. Veel mensen die terugkeren of komen op advies van gasten die hier eerder waren. Een beter
compliment kunnen wij niet krijgen.
KARPATHOS EEN MOOIE MIX MET KRETA

Siemon en ik hebben, dankzij Paul, Maria en Sacha, die over Villa Mertiza hebben gewaakt, een week
vrij kunnen nemen. Wij zijn naar Karpathos geweest, een eiland met een redelijke oppervalkte,
liggend tussen Kreta en Rhodos. Volgens sommige boekjes heeft het eiland de grootte van Kos. Het is
alleen heel lang gerekt. Veel mensen van Karpathos hebben een tijd gewoond in ondermeer de
Verenigde Staten, wat duidelijk hoorbaar is aan het Engels dat zij spreken. Karpathos is een soort
Kreta in het klein. Het heeft een prachtige natuur, mooie dorpen en een gezellig drukke hoofdplaats.
Wellicht een leuke tip voor een volgende vakantie. Je kunt vanuit Kreta, Agios Nikolaos of Sitia, met
een boot naar het eiland varen. Je doet het onbekende eilandje Kassos aan en dan vaar je na vier uur
Karpathos binnen. De foto hierboven lijkt alsof deze omgekeerd is afgedrukt. Maar de
ondergaandezon dook onder een wolk door. Gemaakt eveneens op Karpathos.

ZIMBABWE OP KRETA
Op Karpathos ontmoetten wij Minas, een
jonge man die in de zomertijd op het
eiland een toeristenwinkel bestiert en
zich in de winter bij zijn ouders voegt in
het rumoerige Zimbabwe. De Griekse
ouders hebben daar een werkplaats,
waar batik stoffen worden geproduceerd.
Wij waren erg onder de indruk van de
simpelheid en schoonheid van de figuren
en de kleuren op die stoffen, dus hebben
wij nu exclusief op Kreta de verkoop van
(wand) kleedjes en kleden. Dat niet
alleen wij erop vallen, blijkt uit de
verkoop van al enkele exemplaren die wij
hebben meegenomen. En wij vinden het
natuurlijk heel leuk, dat wij deenige zijn
op Kreta, die deze kleden verkopen

OVERWINTEREN
De laatste winterseizoenen hebben wij niet veel aandacht besteed of kunnen besteden aan de wens
van mensen die graag in de winter in Mirtos verblijven. Een paar keer had dat te maken met
verbouwingen, ondermeer van de badkamers. Een wintertje stofhappen leek ons ook niet erg
aangenaam. Vanaf nu adverteren wij op www.overwinteren.nl en wij hebben een paar aanvragen en
boekingen binnen gekregen.
Overwinteren betekent een weekje of enkele weken genieten van het zachte winterklimaat, maar
evengoed een verblijf van enkele maanden. Natuurlijk is het niet te vergelijken met Benidorm met
allerlei Duitse, Engelse,
Scandinavische of Nederlandse
clubs, met bingo, of dobbelen,
dribbelen en dominees. Die
laatsten voor de zielzorg. Mirtos is
rustig, er is niet teveel open qua
restaurants en kafenions, maar je
kunt zeer genieten van het
dorpsleven en natuurlijk de zon
die vaak volop schijnt. En een
regenbui of gewoon een grijze
dag is er zelfs aangenaam. Het
licht is hier intensiever. Je moet
jezelf kunnen vermaken. Met onze
boekenkast binnen handbereik, of
een diepgeworteld verlangen om
je autobiografie te schrijven en
woorden om te zetten in daden
en dus weer in woorden, kun je
de dagen heerlijk vullen. Of
wandelen tussen de opgefriste
velden…
Eind oktober…verleng je zomer!
Stel je voor, je kunt, in plaats van de thermostaat hoog zetten, gewoon lekker onder de zon
bivakkeren. Uit eigen ervaring weet ik hoe je op die zonuren van het najaar in Griekenland lang kunt
teren, als je weer thuis bent en je de eerste wrevelkeeltjes Sinterklaasliedjes hoort kwelen. (excuses
aan alle Heiligmanfanaten). Wij willen de kans bieden om vanaf eind oktober nog enkele weken in
Mirtos te vertoeven. Weliswaar wat minder service, er is minder open in het dorp, maar de zon maakt
heel veel goed. De prijs voor twee weken in Mertiza bedraagt 400 Euro en de autohuur kunnen wij

met 25% korting aanbieden! Heen vlieg je met een zogenaamde “lege benen vlucht”, (Empty leg) en
terug met Olympic Airlines, met een overstap op de zeer overzichtelijke, prettige luchthaven van
Athene. Daar is het echt een fluitje van een cent.
Wij bieden in die periode geen ontbijtservice meer. Wel wordt de kamer zoals gebruikelijk 2 x per
week schoongemaakt. Idee? Mail ons maar eens.
2009 WIJ WILLEN ER NIET OMHEEN
Inmiddels zijn wij al begonnen met planningen voor 2009. Hoe gaat het nieuwe seizoen eruit zien?
Welke promotie willen wij maken?. Welke service kunnen wij nog meer bieden? Gaan wij nog wat aan
de studio’s en appartementen veranderen? Dus brainstormt het Mertiza team in deze periode, soms
gewoon eventjes tussendoor en soms aan de lange eettafel bij ons thuis.
Wat daarin mede van belang is, is te weten wanneer de schoolvakanties plaatsvinden in 2009.
Minister Plasterk heeft ons eventjes een lijstje gestuurd. Dank excellentie!
Je kunt de lijst overigens ook vinden op www.schoolvakanties.nl
Ik val waarschijnlijk in een treurige herhaling, maar wil je zeer betaalbare
vluchten hebben in die vakanties, dan kun je maar beter vroeg boeken.
In onze nieuwsbrief van augustus vond je ook al mogelijkheden om nu al
vluchten te boeken vanuit Duitsland. Ondermeer via Tuifly.
www.tuifly.com en anders houd je eind dit jaar, begin volgend jaar
www.tranavia.com goed in de gaten. Op een dag is er ineens dat nieuwe
aanbod met in het begin de laagste prijzen.
SCHRIJF OP: (desnoods op het bord)
Kerstvakantie 2008
Noord Nederland
basis + voortgezet
Midden Nederland basis + voortgezet
Zuid Nederland
basis + voortgezet

schoolvakanties van 2009
20-12-08 t/m 04-01-09
20-12-08 t/m 04-01-09
20-12-08 t/m 04-01-09

Voorjaarvakantie 2009
Noord Nederland
basis + voortgezet 14-02-09 t/m 22-02-09
Midden Nederland basis + voortgezet 14-02-09 t/m 22-02-09
Zuid Nederland
basis + voortgezet 21-02-09 t/m 01-03-09
Carnaval wordt dit jaar gevierd van 22 t/m 24 februari.
Meivakantie 2009
Noord Nederland
Midden Nederland
Zuid Nederland

basis + voortgezet
basis + voortgezet
basis + voortgezet

Week 52 + 1
Week 52 + 1
Week 52 + 1

Week 8
Week 8
Week 9

25-04-09 t/m 05-05-09
25-04-09 t/m 05-05-09
25-04-09 t/m 05-05-09

Week 18
Week 18
Week 18

Zomervakantie 2009
Noord Nederland
basis
Noord Nederland
voortgezet
Midden Nederland basis
Midden Nederland voortgezet
Zuid Nederland
basis
Zuid Nederland
voortgezet

04-07-09 t/m 16-08-09
04-07-09 t/m 23-08-09
11-07-09 t/m 23-08-09
11-07-09 t/m 30-08-09
25-07-09 t/m 06-09-09
18-07-09 t/m 06-09-09

Week 28
Week 28
Week 29
Week 29
Week 31
Week 30

Herfstvakantie 2009
Noord Nederland
basis + voortgezet
Midden Nederland basis + voortgezet
Zuid Nederland
basis + voortgezet

17-10-09 t/m 25-10-09
17-10-09 t/m 25-10-09
24-10-09 t/m 01-11-09

Week 43
Week 43
Week 44

Kerstvakantie 2009
Noord Nederland
basis + voortgezet
Midden Nederland basis + voortgezet
Zuid Nederland
basis + voortgezet

19-12-09 t/m 03-01-10
19-12-09 t/m 03-01-10
19-12-09 t/m 03-01-10

Week 52+53
Week 52+53
Week 52+53

t/m 33
t/m 34
t/m 34
t/m 35
t/m 36
t/m 36

Bovengenoemde gegevens zijn gebaseerd op adviesdata van het Ministerie van OCW. De data voor de
zomervakantie zijn verplicht. De andere data zijn niet bindend en kunnen daarom per school afwijken.
Regio Noord: Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Noord-Holland, Flevoland met uitzondering
van: Zeewolde, Gelderland: Hattem. Utrecht: Eemnes en Loosdrecht.
Regio Midden: Zuid-Holland, Utrecht met uitzondering van Eemnes en Loosdrecht, Noord-Brabant:
Werkendam, Woudrichem, Flevoland: Zeewolde, Gelderland: Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Bergh,
Berkelland, Brummen, Buren, Culemborg, Dinxperlo, Doetinchem, Echteld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo,
Geldermalsen, Gorssel, Groenlo, Harderwijk, Heerde, Hengelo GLD, Hoevelaken, Hummelo en Keppel,
Kesteren, Lichtenvoorde, Lienden, Lingewaal, Lochem, Maurik, Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet,
Oldebroek, Oude IJsselstreek, Putten, Scherpenzeel, Steenderen, Tiel, Voorst, Vorden, Wageningen,
Warnsveld, Wehl, Winterswijk, Zelhem, Zutphen.
Regio Zuid: Zeeland, Limburg, Noord-Brabant met uitzondering van Werkendam en Woudrichem,
Gelderland: Ammerzoden, Angerlo, Arnhem, Bemmel, Beuningen, Brakel, Didam, Dodewaard,
Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Hedel, Heerewaarden, Heumen, Kerkwijk, Maasdriel, Millingen
aan de Rijn, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Valburg,
Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel, Zevenaar.
Dat was even een saai, maar misschien ook zeer bruikbaar lijstje.
GROEPEN IN 2009
In samenwerking met Dakanari gaan wij
volgend jaar kleine arrangementen aanbieden
voor mensen die met elkaar iets willen leren,
delen, ervaren. Dat klinkt wellicht wat socialo,
maar daar hoeft niets mis mee te zijn. Wij
bedoelen schildercursussen, trainingen,
sessies, etc. Wij willen inspelen op de wensen
van gasten, dus ook van groepen, kunnedoor
in samenspraak een pakket op maat te maken.
Dit kan al interessant zijn voor de maand maart
bijvoorbeeld. Ook voor april, mei, juni,
ooktober en november kan dit aantrekkelijk
zijn.
Je kunt ons altijd bellen om te informeren naar
de mogelijkheden en eventuele kosten.
Van een andere aard zijn familiebijeenkomsten.
Een aantal studio’s/appartementen dicht bij elkaar, lekker eten in de tuin en samen van een leuke
vakantie activiteit genieten. Voor dynasties niet erg geschikt, maar misschien wel voor jouw familie.
TROUWPLANNEN?
In bepaalde periodes kunnen wij je hele trouwerij op Kreta regelen. Inclusief een
viering, ceremonie Eerst op de knieën en wie weet…..

LEVEN ALS GOD IN GRIEKENLAND
Ze zijn overal te vinden. Op het vaste land, maar ook op alle eilanden, van Kreta tot Krentebol. In alle
hoeken en gasten duiken zij op. Buitenlanders die hun heil gezocht hebben te midden van de Grieken
in het land onder de zon. Daar waar het leven zoveel relaxter is. Waar aardige mensen wonen en
waar je geaccepteerd wordt, zelfs al ben je een beetje vreemd. En dan aan het begin vooral een
beetje wereldvreemd in Griekenland. Ik heb mij er vrolijk over verbaasd dat heel veel Grieken zo
behulpzaam zijn als de Xenos, de buitenlander, zich hier gaat vestigen. De nieuwe inwoner van het
land moet een belastingnummer hebben, maar wordt alleen verstrekt als een Griek borg wil staan. De

meeste buitenlanders spreken de taal niet of zeer gebrekkig, dus is er op allerlei kantoren een tolk
nodig. Altijd is er wel iemand, die wil helpen. Moet er een huis gekocht worden, dan is de materie zo
ingewikkeld, dat zelfs iemand die Grieks voor Gevorderden heeft gehad, er geen jota van snapt.
Is men die eerste periode voorbij en kan men zich settelen, dan zijn er de buren die assisteren,
meehelpen met sjouwen, even lezen wat er staat in een brief van de overheid en die de aanvankelijk
verbaasde nieuwkomers overladen met fruit en groente. Sommigen maken de fout de portemonnee te
trekken. Verontwaardiging is hun deel.
En dan groeien ze mee in het dagelijks leven. Zijn het open mensen, die buitenlanders, dan is het
contact open, prettig. Sommigen hebben wat minder talent voor die eigenschap. Dan wordt je wat
meer aan je lot overgelaten. Voor de Griekse buren is dat ook goed. Jammer, maar Then Pirazi. Het
zij zo.
Nu is er ook een slag mensen dat in het land woont, maar de inwoners niet begrijpt. En dan is van
wederzijds begrip maar heel weinig sprake. Spraakverwarring, irritatie en soms openlijke ruzies zijn
het gevolg, waarbij de xenos het uiteindelijk altijd verliest. Ook de steenrijke beroemde xenos. Een
voorbeeld. Een beetje extreem, maar het is gebeurd.
Zij hadden een stukje land gekocht. Nou, een stukje? Een lap. Man en vrouw afkomstig uit de
showbusiness. Aan geld geen gebrek, wat zij graag op niet al te bescheiden wijze toonden, Ook niet
toen, op een dag, het echtpaar met twee opgroeiende kinderen het eiland op reed. In een volkomen
foute auto scheurde de man, type macho, halflang grijs haar, de kade op. Zijn rinkelende vrouw, dure
sieraden om de polsen en de vingers stuk voor stuk beringd, stapte uit, gevolgd door twee totaal
verveelde pubers in merkkleding. Zij werden op de kade hartelijk begroet door enkele voorname
Grieken, dus zij waren bekend. Hun bankrekening ook. De vrouw kreeg enkele zoenen op de wang.
De man ook, een type dat voordien nog nooit door een man was gekust en daar trots op was. De
kinderen kregen een ferme hand, die beantwoord werd met een lam-lendig kluifje.
Het gezin zou lang blijven. Het land was gekocht en er moest een huis op gebouwd worden. Niet een
bescheiden vakantiewoning. Er moest een megalomaan paleis verschijnen. Hij zou de bouw wel even
begeleiden en zelf wat meesjouwen, hij was toch tien kilo te zwaar. Zijn vrouw, tien kilo te licht, zou
zich bezig houden met de decoratieve kant van de zaak. De kinderen zouden zich twee maanden
stierlijk vervelen. Er waren op verzoek van de man enkele “Albaneesjes” geregeld om het “domme
werk” te doen. De beste en snelste bouwers behoorden natuurlijk wel “echte Grieken” te zijn.
Er was alleen een klein probleem, waarover met de voorname Grieken in maatkleding moest worden
gepraat. Onder het genot van een uitgebreide maaltijd. Al dinerend hoorde het echtpaar dat het land
grensde aan grondgebied van de kerk. Er moest dus met de bisschop worden overlegd over de bouw,
waar het paleis moest komen en wat er met de olijfbomen moest gebeuren. En er was een recht van
overpad, dat opnieuw moest worden opgenomen in een contract. “Moeten die jurken dan over onze
oprijlaan?” Geen goede zin, ook al praat je met de meest heidens levende Griek. En twee giechelende
pubers, die papa’s opmerking “rete-sterk” vonden, maakten het er niet beter op.
Met de bouw was begonnen. Hij was al na een dag sjouwen, afgehaakt. Zij na een week, want zij
wilde de hele inrichting toch liever in eigen land kopen en met containers laten overkomen. Dus zij
vertrok voor een tijdje van het eiland. De kinderen kregen her en der wat verkering, dus die waren
overal en nergens. Papa blij, want die had op het eiland ook verkering en kon tussen het controleren
van de bouw door, met zijn bijvrouw de koffer in.
Controleren kon hij goed. Commanderen ook. In het Engels, dus ging er van alles fout. Dat was het
heerschap niet helemaal gewend. Als beroemd regisseur van televisieprogramma’s liet hij iedereen
naar zijn pijpen dansen, met overigens uitstekend resultaat. Dat bleef uit bij de bouw van het massale
bolwerk. De bisschop ging moeilijk doen, want het gebouw stond toch iets te dicht op een klein kerkje
en een flink aantal bomen mochten niet worden verwijderd. De bisschop die zelf gekomen was, was
niet gewend om te worden tegengesproken, laat staan tegengebruld!.
De Griekse heren keken tijdens het onverkwikkelijke tafereel beschaamd een andere kant op.
Het gebouw mocht er niet komen. Hij moest het maar afbreken en ergens anders zo’n bastion
bouwen. No Way, krijste de televisieman. Er zou nog wel eens worden bekeken, wie hier aan het
langste eind trok.
’s Avonds aan de haven zat de brulaap, bij een biertje, te denken hoe hij het zou aanpakken. Dit huis
had hij speciaal voor zijn vrouw ontworpen. Zij, die wist dat hij met praktische iedere uitzendkracht op
de regietafel lag, had het “kadootje” uiteindelijk maar geaccepteerd.. Het werd een bizar groot
excuushuus op het eiland, waar zij al zoveel jaar samen kwamen.

Diezelfde avond maakte zijn zoon de onvergetelijke stommiteit om een oudere Griek, die iets tegen
hem zei over het, onder invloed van whisky, (mis)gebruik van zijn huurbrommer, een Malaka te
noemen. “rukker”, een woord dat Grieken onderling veel gebruiken, maar waar een buitenlander en al
helemaal een snotneus van zestien, heel erg veel vanaf moet blijven. En voor haar vertrek, een aantal
dagen eerder, had de excuus-huusvrouw zich al bepaald niet geliefd gemaakt bij het reisbureau dat
geleid werd door één van de belangrijke mijnheren van het eiland. Zij eiste de superclass hut, maar
die was al vergeven. Had ze niets mee te maken. Zij en haar man, die heeeeel beroemd was,
brachten “the big Money” op het eiland. “Zonder buitenlanders als wij, zijn jullie helemaal nergens,
weet je dat? NERRUGGUS!!” Het werd een erg ordinaire ruzie, waarbij zij uiteindelijk na fel gekef
moest afdruipen. Naar haar, zoals zij zelf nog nabrieste, ”kale kuthut”. Het zijn niet mijn woorden…
Een paar nachten na de ruzie tussen showbusiness en kerk klonken er sirenes in het dorp.
Het was totaal uit de hand gelopen. Hoe en wat? Niemand die het kon, beter gezegd, wilde vertellen.
Maar op een groot stuk grond staan vandaag de dag nog steeds enkele geblakerde muren. Bij de
ingang van het perceel staat een bord: Te koop.
Ik hoorde onlangs dat ergens op Ibiza een kasteeltje staat, in handen van een invloedrijke televisie
“persoonlijkheid”. Zijn daar geen kerkelijke belangen? Misschien is iedere buitenlander die veel geld
meebrengt daar gewoon God zelve. Kijk, dat zul je in Griekenland niet meemaken.

Kruidensneetje met kipfilet
Ingrediënten
3 sneetjes licht roggebrood
2 kleine trostomaten (Tasty Tom)
1 bakje zuivelspread light (150 g)
2 eetlepels bieslook, fijngeknipt
2 eetlepels (platte) peterselie, fijngeknipt
versgemalen zwarte peper
3 plakjes kipfilet (vleeswaar), in dunne reepjes
Bereiding
Halveer 2 kleine trostomaten (Tasty Tom), verwijder de zaadjes en snijd het vruchtvlees in piepkleine
blokjes. Snijd 3 plakjes kipfilet (vleeswaar) in dunne reepjes. Meng 1 bakje zuivelspread light (150 g)
met 2 eetlepels fijngeknipte bieslook en 2 eetlepels fijngehakte (platte) peterselie. Breng op smaak
met zwarte peper. Halveer 3 sneetjes licht roggebrood diagonaal en bestrijk ze royaal met de
kruidenspread. Verdeel de reepjes kipfilet en de blokjes tomaat erover. Leg de sneetjes op een schaal.
Bereidingstijd: 8-10 minuten

WOONRUIMTE VOOR TWEE ZWERVERS
Tenslotte hebben wij vanaf ongeveer half November tot eind februari
woonruimte nodig in Nederland. Wij kunnen wel 5 weken in Amsterdam
terecht van half December tot driekwart januari. Maar het liefst verblijven wij
drieenhalve maand onder een en hetzelfde dak.
Wat wij nodig hebben is minimal drie kamers en goede aansluiting op
Internet. Jullie mee-leef-tip is van harte welkom.
TENSLOTTE
Besluiten wij met jullie allemaal een heel mooie septembermaand te wensen.
Namens Maria, Siemon, Sacha en Paul
Dick

