Nieuwsbrief september 2009
ALEIKOS PANORAMA IN HET NASEIZOEN
Wij hebben gedurende de maand september en oktober nog
weken vrij in Aleikos Panorama. Speciaal voor onze
Nieuwsbrieflezers kunnen wij de appartementen aanbieden met 100 euro korting per week.

Mirtos druk in augustus
September en oktober
heerlijke maanden om in
Mirtos te zijn
Nieuwe plannen voor 2009
Overwinteren in Mirtos
Oktober = late zomer
Koninklijk bezoek Mertiza

Beste lezers van de Nieuwsbrief,
Zojuist zijn Siemon en ik teruggekeerd van een korte (werk)vakantie in Agia Galini, op Zuid Kreta en
Stavros op Noordwest Kreta. Het zondagmorgenontbijt van 23 augustus telde rond de 35 personen,
dus moesten we eerst nog wat hongerige magen vullen, voordat we in de auto konden springen.
Sacha werd ook nog snel geïnstalleerd als fortbewaker, zodat wij uiteindelijk, moe, maar voldaan, met
een gerust hart konden vertrekken.
Augustus 2009
Want het was ons het maandje wel. Begon de maand augustus met een
gatenkaas, dit Syndroom van Emmentaler, veel voorkomend bij
accommodatieverschaffers, werd per dag teniet gedaan. Mede dankzij een betere
bebording langs de weg, kwamen de passanten langs, zagen wat we boden en
overwonnen de drang om nog ergens anders te kijken. Uiteraard gaf dat de
nodige extra drukte, niet in de laatste plaats voor Maria, die veel meer wisselingen
had dan normaal deze maand. Siemon hielp daarbij meer dan een handje, zodat
iedere gast in een schone kamer kon overnachten.
Grieken en niet-Grieken
Augustus is ook de maand dat wij behoorlijk veel Grieken hebben. Een ander ritme, een andere
dynamiek. Waar niet-Grieken rustig wakker worden bij een krantje en een croissantje, zacht nippend
aan de verse koffie en geruisloos lepelend uit een eitje, daar stormt de Griek luidkeels ons terras op.
Om het gerangschikte meubilair onmiddellijk te confisqueren en er een familietafereeltje van te maken.
Het gezelschap is dan blijkbaar niet groot genoeg, want per mobiele telefoon worden de mensen die
lijfelijk gemist worden, alsnog aan het gezelschap toegevoegd. Na afloop van het grote ontbijt wordt
de slag om Waterloo herdacht. Alles is geproefd, lang niet alles is bevallen en dat betekent dus een
bijna rituele schoonmaak van het terras. Deze ont-jamming neemt wat extra tijd, maar ach, het is
augustus, dus we weten dit nu eenmaal. Al met al veel leuke gasten gehad, Grieken en niet-Grieken.
Maar dan slaat even de vermoeidheid toe. Dus willen wij fris, fruitig en vrolijk onze gasten blijvend
helpen, moeten we gewoon even weg. Zodoende.

Zomerdrukte in Mirtos
In Mirtos was de drukte ook goed merkbaar. De terrassen waren goed gevuld, eerst met mensen uit
West, Noord en Midden Europa en vervolgens door talloze Griekse families, die dit het heetste deel van
het jaar, laat eten. Wij zagen ook bij de restauranthouders vleugjes vermoeidheid ontstaan, maar we
ontdekten ook, dat iedereen in Mirtos zijn uiterste best deed om het de mensen naar de zin te maken.
September is in aantocht.
De temperaturen dalen nu en dat is vooral ’s avonds al wat merkbaar. Nog geen vestjesweer, zeker
niet, maar toch wat verkoeling. Wij vinden deze maand, net als oktober, erg leuk. We hebben meer tijd
voor onze gasten en het lijkt of alles in een uitstekende balans is. Dat geldt ook voor de boekingen. Wij
hebben deze maand veel gasten, velen kennen we van vorige jaren. Een beetje reünie? Wellicht.
Wie reist ontmoet

De afgelopen week hebben Siemon en ik, ondanks onze
vakantiedagen, ook interessante contacten gelegd. Zo hebben wij
in Agia Galini een nieuwe bestemming gevonden voor de
Vierwindstreken tour. Een uitstekend hotel, onlangs geheel
gerenoveerd, met een strakke, smaakvolle inrichting. Dit hotel ligt
vlakbij het gezellige centrum van Agia Galini, waar zich veel
winkels en restaurants bevinden. Agia Galini is tegen een paar
heuvels gebouwd. Dat betekent vaak veel klimwerk voor inwoners
en gasten. Het hotel, waar wij mee samenwerken, ligt niet zo
hoog. Er is ook een mogelijkheid om een kleine villa te huren. We
gaan er meer over vertellen in een van de komende
nieuwsbrieven.
Daarnaast gaan wij komend jaar zogenaamde combiweken aanbieden. Een week in Mirtos en een week
elders. Dit dankzij de goede samenwerking met de eigenaren van andere accommodaties op Kreta.
Onder deze arrangementen valt ook de combinatie Camperweek en een week Villa Mertiza. Ook
hierover meer in een van de komende nieuwsbrieven.

Aladin heeft en krijgt nog meer prachtig nieuw aardewerk
Tijdens onze vakantie zijn wij in contact
gekomen met twee Kretenzer
kunstenaars/werklieden. Eén van hen is
Pandelis uit Noord West Kreta, die gebruiks
“pottery” maakt. Prachtige kookpotten,
schalen, kannen en bekers. Een geheel eigen
motief, eenvoudig, maar bijzonder mooi. Het
voordeel van dit materiaal is, dat het gebruikt
kan worden in de oven en zelfs op een
kookplaat. De andere kunstenaar vonden wij in
de buurt van Matala. Eigenzinnig werk, ook
heel bijzonder van kleur en uitstraling. In beide
gevallen hadden de heren nog maar weinig
voorraad. Wij hebben afgesproken hen begin
maart op te zoeken en dan al dat moois in te
kopen en mee te nemen naar Aladin.
Overigens had Pandelis nog wel wat voorraad liggen, zodat Siemon op dit moment de nieuwe aanwinst
aan het etaleren is.
www.pavlos-mithi.com

De afgelopen periode is het onze gasten opgevallen dat Paul wat minder te zien is in Villa Mertiza.
Hij helpt ons nog steeds met raad en daad, maar is inderdaad wat meer thuis. En daar is hij druk met
het maken van allerlei objecten. Zo heeft hij een viertal prachtige glazen schalen ontworpen en die in
samenwerking met Thea verder afgemaakt. Deze schalen staan nu te koop bij Thea in de winkel.
Kijk voor een algemene impressie maar eens op zijn website. Die is enigszins aangepast na onze vorige
mededeling over site. In de loop van het najaar hoopt Paul opnieuw zijn website te restylen. Veel
plezier bij “hem thuis”. Werk, zoals op de foto, is te zien door canvas aan te klikken.

Geen verzoek
Hadden wij de vorige jaren nog een verzoek aan onze lezers om ons te tippen voor woonruimte in de
wintermaanden, nu zul je tevergeefs zoeken naar die mededeling. Wij kunnen in het huis van de
partner van onze pleegzoon in Almere. Wij gaan midden in Almere stad wonen met alle winkel- en
uitgaanscomfort van dien. Dus heel iets anders dan Mirtos en ook heel iets anders dan Meppel of
Zwolle. Kalmere in Almere? Of Kalimera in Almera? We gaan zien of dit gaat bevallen.
Winterhuisje te huur
Ons privé-huis in Mirtos is komende winter te huur. Het is een
kleine woning met twee kamers. Verder een open gang,
waarop de keuken en de badkamer uitkomen. Het staat
midden in het dorp, vlakbij het pleintje. Wij vragen 500 Euro
per maand
exclusief
elektriciteit.
Wij vertrekken
rond half
november en
komen begin
maart weer
terug. Ben je geïnteresseerd in een lang verblijf? Neem
dan eens contact met ons op.

Mirtos in de winter
Villa Mertiza blijft overigens ook, zij het beperkt, open. De zijvleugel heeft 2 appartementen en 4
studio’s die komende winter beschikbaar zijn voor bewoning. Paul ontvangt de gasten en helpt als er
iets aan de hand is. De receptie is gesloten, maar je kunt altijd boeken lenen. Het dorp is bepaald niet
in winterrust, want de inwoners zijn druk met hun olijven en hun andere
activiteiten. En het weer?
Zeker in november en december schijnt de zon overvloedig met een temperatuur
van rond de 18°. Januari en februari zijn wat kouder en zeker ook natter, maar er
blijft voldoende zon over. Kun je jezelf goed vermaken? En heb je de tijd? Voor
vluchten kunnen wij je altijd helpen. Ook per auto is het goed te doen, mits je
beschikt over winterbanden. Win-ter-ban-den? Niet voor Kreta, maar voor Duitsland
en Oostenrijk of Zwitserland, waar dit fenomeen verplicht is.
REGIONALE LUCHTHAVENS HEBBEN MOOIE VLUCHTPRIJZEN
Ondermeer vanaf Rotterdam en Eindhoven, voor 8, 11 of 15 dagen
Vertrek op 24 of 25 september. Vraag even na bij ons. Aangeboden door
touroperators OAD en Hotelplan.
En verder hebben wij nog op 16/9 een vlucht voor € 289,- vertrek Amsterdam
voor 10 dagen. En op 25/9, eveneens vanuit Amsterdam een vlucht voor € 310,Houdt verder onze website goed in de gaten of mail ons even of we een leuke
vlucht voor je kunnen vinden op een tijdstip dat jou goed uitkomt.

HOOG BEZOEK IN VILLA MERTIZA
Ieder jaar is Hare Koninklijke
Hoogheid koningin Beatrix met
haar gevolg te gast in Villa Mertiza.
Ze komt dan vanuit haar paleis
rechtstreeks naar de receptie van
onze nederige stulp. Nederig, want
hoewel wij maar liefst 30 kamers
hebben in Villa Mertiza en nog
eens acht in onze bijgebouwen, we
kunnen niet op tegen Huis ten
Bosch, dat een veelvoud kent. En
toch is de majesteit genegen om
bij ons te komen. Vliegensvlug, via
onze speciaal geregelde BVN, komt
zij tot ons en zwaait zij naar ons en
heeft zij opbeurende woorden voor
ons. “Houdt moed” zegt zij altijd.
“Het zijn economisch gezien zware tijden, maar er zijn lichtpunten die alleszins vermeldenswaard zijn”.
Op 15 september aanstaande zitten wij allemaal weer klaar. In de receptie. Wij de staf, maar ook
gasten, die niet op hun kamer kunnen wachten tot ons geliefde staatshoofd bij ons binnentreedt. De
koningin neemt , heel bescheiden, maar een klein plekje in. Bovenop een plank in de hoek van onze
ontvangstruimte. Daar zit zij altijd en graag. Wij nederig aan haar voeten. En daar heeft zij ook geen
hekel aan. Dan hebben wij onze nipglaasjes klaar staan, gevuld met Oranjebitter, niet van Tzantalis,
maar van Bols, hofleverancier, in ieder geval in Mirtos. En als in de verte een driewerf hoera klinkt,
staan wij als één man op, klinken op het geluk en de gezondheid van majesteit en haar familie, om
daarna afscheid van het gezelschap te nemen. Het is slechts een kwestie van hooguit twee uur, maar
ieder jaar zeker een hoogtepunt in ons leven, zover weg van het vaderland. Dat de gehele koninklijke
familie ons toch ieder jaar weer komt opzoeken, stemt ons gelukkig en dankbaar. Maria, die het hele
gebeuren op afstand volgt, schudt enigszins haar hoofd, niet snappend, dat een bijzondere dame ons
op deze bijzondere dag bezoekt. Wie dat is? Onze Regina, onze koningin. En als wij zeggen dat de
majesteit een meervoud heeft van onze kamers vraagt ze alleen: “Hoeveel schoonmaaksters heeft zij in
dienst?” Wij denken zo’n man of 30. “Ehh” is haar enige opmerking. Ze pakt haar emmer en mop en
gaat verder in het “Koninklijk – buitenverblijf –voor – eventjes”. “Zij mag dan de koningin zijn, hier
wordt royaal schoongemaakt”. Ik hoor het haar denken, hoewel ik niet weet hoe dat in het Grieks
klinkt.
En dan wordt het eventjes heel druk. De gehele Nederlandse regering maakt haar opwachting in onze
receptie. En de volksvertegenwoordigers, van Marijnese tot Wilders en alles wat daar tussenzit. En de
Raad van State en ook jonkvrouwe Roèll. Of hoe deze chique dame ook mag heten. Maar dan ineens
gaat het hele gezelschap weer weg, inclusief de koningin. “Ach, blijf nog een nachie”, roep ik naar
haar. 101 is een mooie kamer, vlak naast de keuken, maar heus, we doen heel zachies met het
ontbijt”. En uw kamer is minstens zo schoon als uw eigen slaapkamer, daar zorgt Maria wel voor. En
Paul heeft nog een mooi t-shirt gemaakt met Aboriginal motieven en Sacha heeft speciale Oranjekoek
gebakken voor uw ontbijt morgen”. O ja, Siemon heeft net nieuwe schalen binnen en.. en.. Thea heeft
een koninklijk kroontje getyfanied”. Heeft ze echt uren op gezeten. Maar ze hoort me niet. Ze stapt in,
in haar gouden bolide, zwaait nog even naar ons en dan is ze weg.
En ineens zit je dan in die receptie. Buiten het geluid van krekels, die wanhopig hun best doen het
Wilhelmus te krekelen, maar het lijkt nergens op. De koets is nog niet weg of er komt een auto met
luidspreker voorbij.”Karpoezie!!” Die heeft de laatste watermeloenen van het seizoen in de aanbieding.
Het werkt uitermate vervreemdend. Ontnuchterend zelfs. Ze komt, maar blijft niet. Misschien volgend
jaar. Als Aleikos Panorama weer in de aanbieding is. Misschien vindt ze dat mooier. Betaalbaarder.
Prinsjesdag 2009 op 15 september te volgen via BVN in Villa Mertiza in Mirtos, maar ook bij jou thuis
op één van de publieke omroepen.

“Briam” (gebakken groente), voor 6 -8 personen
Ingrediënten:
3 uien, in dunne ringen
2 rode paprika’s, in dunne ringen, zonder zaden
2 courgettes, in plakken
1 aubergine
8 aardappelen, in plakjes of blokjes
4 tomaten, ontveld en in stukjes
4 tomaten, ontveld en geraspt
2 wortels in plakjes
4 fijngehakte tenen knoflook
4 eetlepels fijngehakte peterselie
2 eetlepels fijngehakte dille
2 eetlepels fijngehakte oregano (of 1 theelepel gedroogde)
2 laurierbladeren
Zout en zwarte peper naar smaak
½ theelepel kaneel
150 a 200 ml water ( of bouillon)
100 ml olijfolie
Bereiding:
• Zet de oven aan op ongeveer 180 graden.
• Verhit in een koekenpan de olijfolie en fruit hierin de uienringen, zodat ze zacht worden.
• Neem een braadslee en doe hierin de uien en de rest van de ingrediënten en schep het goed
door elkaar.
• Voeg het water toe en het zout en de peper.
• Laat de schotel tussen de 1 ½ a 2 uur langzaam garen. Schep zo nu en dan de groenten en
aardappelen door elkaar. Laat het laatste halfuur met rust, anders wordt het moes. Hooguit wat
water of bouillon toevoegen als dat nodig is.
• Als je het lekker vindt, kun je er eventueel wat blokjes feta doorheen doen.
Kali órexi
DE BOODSCHAPPER UIT ATHENE
ANNE ZOUROUDI
Het idyllische eiland Thiminos ligt ver uit de kust van Griekenland, schijnbaar
onaangepast door de buitenwereld. Op een dag wordt onder aan een klif het
ontzielde lichaam van Irini Asimakopoulous gevonden. De lokale politie doet haar
dood al snel af als zelfmoord en het dossier wordt gesloten. Dan verschijnt er
onverwacht een man uit Athene: Hermes Diaktoros. Hij begint een eigen onderzoek
naar de dood van Irini. Het duurt niet lang voor hij een web van intriges, verboden
liefde en moord blootlegt. Maar de raadselachtige vreemdeling roept ook zelf vragen
op.
Een geraffineerde thriller over een traditionele eilandgemeenschap, een wereld
waarin oude mythes springlevend zijn.
Te bestellen bij DE GRIEKSE WERELD (17,95 Euro) Zie www.grieksewereld.nl
TENSLOTTE
Wensen wij jullie allen een goede septembermaand.
Hartelijke groet uit zonnig Mirtos
Maria, Siemon, Sacha, Paul en Dick

