Beste lezers van de Nieuwsbrief
Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Conny Stuart zong dit liedje, geschreven door Harry Bannink,
voor het eerst in 1966. Lekker voorgoed weg uit Nederland. Een lijflied voor al die mensen die een plek
onder de zon hebben verkozen boven een plek onder een grijs wolkendek.
Als ik weg ben voorgoed uit dit land
Als ik woon bij Monton of bij Nice
In een bungalow dicht bij het strand
Waar het weer niet zo guur is en vies
Lig ik fijn in de zon op mijn rug
Om mij heen bloeit de rozemarijn
Ik wil nooit meer naar Holland terug
En ik denk vals: hoe zou het er zijn?
Nog zo nat, nog zo kil

Maar dan krijgt het liedje een plotselinge wending. Heimwee slaat toe. En Conny Stuart zingt dan:
Wat voor weer zou het zijn in Den Haag
Zijn de bomen al groen op het Plein
Oh wat zou ik verschrikkelijk graag
Een moment op het Buitenhof zijn
Langs de Poten te gaan
Voor de schouwburg te staan
Het is niet nodig maar het lijkt me zo fijn
Een kwartiertje is al wat ik vraag
Ik verlang naar mijn eigen Den Haag

Conny Stuart overleed 25 augustus j.l. op 96 jarige leeftijd. Herr Heizelmann, Het is over, Zeur niet, De
Hoezepoes, al die onvergetelijke liedjes, gezongen met die licht geaffecteerde stem, zijn een tijdsbeeld
voor de oudere generatie.
Wat voor weer was het afgelopen zomer in Den Haag?
Juli mooi, maar augustus was dramatisch. En wat voor weer was
het deze maanden in Mirtos? Warm, uiteraard en voor het eerst,
sinds wij Villa Mertiza bestieren, ook regelmatig te vochtig voor
hier. Daarom voelde het allemaal extra warm aan. Maar de airco
loeide, de rust groeide en de liefde bloeide. Wij hebben een
geweldig leuk zomerseizoen gehad met aanvankelijk nogal wat
gezinnen en later wat meer koppeltjes. Vele nationaliteiten, wat de
talenknobbel haast oververhit deed raken. Want het knobbeltje is
niet zo groot. En het was al zo warm. Kortom, een mooie zomer,
die nu voorbij is. “Het is over”en ik “Zeur niet, Herr Heinzelmann”
Het is inmiddels begin september,
minder warm, hier en daar een mooi
wolkje, waar geen vuiltje bij in de buurt
komt. Twee mooie maanden nog voor
de boeg met veel gasten en twee kleinere groepen. En er komt muziek in
Mirtos. Ano Kato komt spelen en bij ons is in huis te gast het Trio Xenia. (zie
foto).
Schoolvakantie bijna voorbij
Het einde van de zomerperiode betekent ook langzaamaan, dat de kinderen
hier weer naar school moeten. Zij hebben drie maanden vakantie gehad, als zij
maandag 13 september weer in de schoolbanken kruipen. De eerst volgende
vakantie is met kerst, dan hebben de jonge Grieken twee weken vrij, net als
met Pasen. En vervolgens is het wachten op half juni 2011. Ik hoor ze zuchten.
De kinderen. Hun ouders ook, maar dan van verlichting. En dat begrijp ik!

Roken verboden
Op 1 september mag er
in openbare gebouwen,
maar ook in alle
horecagelegenheden
niet meer worden
gerookt. Nu was die maatregel al eerder
genomen, maar daar trok de rechtgeaarde
Griek zich natuurlijk niets van aan. De boetes
zijn nu hoger en wellicht zal dat de paffende
Hellenistische medemens wat afschrikken.
50 – 500 Euro boete voor een overtreder en
voor de uitbater kan de boete oplopen tot
10.000 euro! Maar, alweer een maar: Veel
eigenaren van cafés, bars en restaurants
vinden de maatregel idioot, zeker nu er crisis is
in het land. Zij denken eraan om het verbod te
negeren. Wellicht kan Ab Klink, de
demissionaire minister van volksgezondheid
hen een advies geven?
Dankjewel Erik
Drie jaar komen Erik en zijn vrouw Sylvia Ruck nu in Mirtos. Altijd met een koffer in de ene hand en een
camera in de andere. Van die afgelopen jaren heeft Erik een film samengesteld, die wij nu regelmatig in de
receptie draaien en die wij ook meenemen naar kleine beurzen. Er heeft veel werk ingezeten. Maar het is
een plezierig schouwspel met alle dynamiek die onze omgeving biedt. Erik, hartelijk dank!
Griekenland Magazine
Het nieuwe GM komt half september uit. Een mooi exemplaar zo in het
najaar van dit bijzondere jaar. Ik ben persoonlijk blij, dat het magazine
ook aandacht besteedt aan mijn boosheid over de berichtgeving in
Nederland, met name de Telegraaf. De column kun je ook downloaden op
de website van het magazine: www.griekenlandmagazine.nl
“Griekenlandliefhebbers weten hoe romantisch het eilandenrijk is.
Daarmee zijn de vele eilanden stuk voor stuk zeer geschikt als
trouwlocatie.
Reden te meer om de herfsteditie van Griekenland Magazine te
voorzien van de tien pagina's tellende trouwspecial 'Romance in
Greece' vol leuke
weetjes, verhalen van newly weds en tips voor een onvergetelijke dag.
Bovendien: gratis preview Alexander de Grote in Hermitage
Amsterdam”. (Peter van Riel – Hoofdredacteur)

De Smaak van Texel heeft een opvolger.
Het boek, de smaak van Texel, uitgegeven door
de boekhandel van Daan en Carry Welboren op
Texel, Den Burg, met daarin ondermeer
geweldige gerechten met producten van het
beroemde schapeneiland, heeft geen tweede
druk gehad. Jammer voor de liefhebbers. Maar
Carry en Daan vertelden ons zojuist dat er nu
een wederom prachtig geïllustreerd boek is
uitgebracht, maar dan geïnspireerd door alle
Waddeneilanden: De smaak van de wadden.
De prijs is € 39,95

De onsterfelijke Alexander de Grote
De mythe, de werkelijkheid, zijn reis, zijn erfenis
18 september 2010 – 18 maart 2011 HERMITAGE AMSTERDAM
Geen vorst uit de oudheid spreekt zo tot de verbeelding als Alexander de Grote (356 v. Chr. – 323
v. Chr.; koning vanaf 336 v. Chr.). Vanaf zijn vroege jeugd wist hij de mensen om hem heen te
inspireren. Tijdens zijn veldtochten naar het Oosten ging Alexander op zoek naar de oorsprong van
Dionysos. Volgens de oude Grieken was die afkomstig uit het exotische Oosten, mogelijk India.
Alexander reisde Dionysos na en kwam in contact met vele landen: Egypte, Syrië, Bactrië, Perzië,
India en Mongolië. Overal stichtte hij nieuwe hoofdsteden die hij alle Alexandrië noemde. Hij liet
een spoor van Griekse cultuur achter: het hellenisme.
Zijn naam en faam bleven bestaan, ook na de oudheid. Voor vele Europese, Russische en
islamitische vorsten was hij een lichtend voorbeeld. Schilderijen, wandtapijten en toegepaste kunst
tonen leven en geschiedenis van Alexander. In de tentoonstelling komen al deze aspecten aan
bod, met voorwerpen
vanaf de klassieke
oudheid tot in de
moderne tijd, van
westerse en nietwesterse oorsprong.

Alexander jaagt op een wild zwijn,
camee, sardonyx, Italië, 1ste eeuw na
Christus; afmeting: 2 x 2,2 cm.
Collectie Staatsmuseum de Hermitage,

Vliegtuigongeluk bij Mirtos en Tertsa
Twee Griekse F16-straaljagers zijn donderdag (26 augustus) op elkaar gebotst tijdens een
oefengevecht. Aan boord van de toestellen zaten in totaal drie piloten. Een van hen kwam om het
leven. De twee anderen konden zichzelf met de schietstoel in veiligheid brengen, aldus Griekse
media. Het ongeluk gebeurde boven de Middellandse Zee, ten zuiden van het eiland Kreta.
De beide piloten die het ongeluk overleefden gebruikten direct hun schietstoel om het toestel te
verlaten. Ze werden snel uit het water gehaald door een vissersboot en een motorjacht. Naar de
andere piloot is lange tijd gezocht, voordat men het levenloze lichaam vond.
Een aantal van onze gasten heeft het ongeluk van dichtbij zien gebeuren. Zij bevonden zich aan
het strand. Redelijk onder de indruk vertelden zij ons hun verhaal.
Inzameling een succes
Het concert dat georganiseerd was door de
dorpsvereniging eind juli heeft een bedrag
opgeleverd van rond de € 5.000,- Daarmee
kan worden doorgegaan met het verbouwen
van het centrale gebouw op het dorpsplein.
Het gebouw gaat dienst doen als dorpshuis.
Ook Mertiza heeft een bijdrage geleverd aan
dit project.

WASHINGTON - De Griekse regering heeft flinke vooruitgang gemaakt met het op orde
brengen van haar financiën. Dit concludeerde het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
onlangs in een rapport over het door schulden geplaagde land.
Volgens het IMF slaagt Griekenland erin de bezuinigingsmaatregelen die in mei zijn aangekondigd door te voeren. Zoals
was voorzien hebben de bezuinigingen een negatief effect op de
economie. Later dit jaar zullen de gevolgen van de bezuinigingen
echt zichtbaar worden, verwacht het IMF. De IMF-economen
toonden zich verrast over de ontwikkeling van private consumptie.
Deze houdt zich vooralsnog beter dan was voorzien.
Schuldenmoeras
Griekenland lijkt zich langzaam uit het schuldenmoeras te
worstelen. Onlangs lieten ook de ministers van Financiën van de eurolanden al weten vol lof te zijn
over de hervormingen die de Griekse regering doorvoert.
STONE HOUSE VILLA’S
Kosten noch moeite zijn gespaard. De villa’s zijn nu helemaal ingericht en de eerste verhuur van
enkele villa’s is een feit. De eigenaar wilde zelfs nog wat meer investeren, dus heeft iedere villa
nu ook een wasmachine. Gelukkig hebben wij de foto’s (nog) (weer). (Vrij naar Harm Edens).
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Parlez vous Francais?
Martine Kerkhoff is sinds een paar maanden onze partner voor Franse Gasten. Deze, van
oorsprong, Française heeft een uitstekend vertaalbureau en is bijzonder enthousiast
geworden over Villa Mertiza. En dat enthousiasme begint zijn vruchten nu al af te werpen.
Martine komt in september bij ons om over de voortgang van nauwere samenwerking te
spreken. Wil je iets meer weten over haar bureau? Voor vertalingen Nederlands - Frans en
Nederlands - Italiaans?
Klik dan op www.bureauclementine.eu
Wij zitten niet stil
En verder zijn wij in het diepste geheim bezig met een paar erg leuke projecten. Dan moet
je niet denken in de sfeer van meer accommodaties, maar aan grappige, boeiende, aardige
activiteiten om aandacht te krijgen voor Mirtos en ons aanbod. Wij houden je iedere maand
op de hoogte. We kunnen wel vertellen dat meerdere mensen binnenkort ons gaan helpen
bij deze projecten. De voorbereidingen zullen in de rest van 2010 plaatsvinden. Nee, meer
kan ik niet kwijt. Nog niet…
Voorboeken voor 2011
Wij krijgen al aanvragen voor het volgend jaar. Wij kunnen dit ook
direct honoreren. Het kan zijn dat je daarbij graag mooi geprijsde
vluchten wilt hebben. Met uitzondering van het hoogseizoen, komen
vluchten vanuit Keulen naar Heraklion op € 258,- retour all in. Te
boeken via www.tuifly.com
Een Wonder geschiedde

De modderramp vorig jaar in Tertsa leverde ondermeer een
beeld op van een kale boom op het strand. Meegesleurd door
de kolkende stroom vanuit de bergen, belandde deze
boomstronk op het strand. De mensen van Tertsa stopten hem
in het zand, als een soort van gedenkteken. En zowaar, de
boom, midden op het dorre zandstrand begon te bloeien.
Uiteraard ook geholpen door het water van de afspoeldouche,
die Lambros aan de boom heeft bevestigd. Deze boomsoort
heet overigens: Armiriki en je vindt ze veel aan stranden,
blijkbaar goed bestand tegen droogte en zout water.
Een dame is er niet onder gaan zitten, maar een eindje verderop.

Nog even over de Krekel van Mithi:
Naar aanleiding van de aandacht voor de krekel in onze
vorige nieuwsbrief, schreef Paul mij de volgende mail:

Zoals je in je nieuwsbrief beschreef
maken ze geluid met hun vleugels. Dat
dacht ik ook. Typisch genoeg deze
soort niet. De opname is gemaakt toen
hij/zij aan het lawaaischoppen was.
Wat blijkt, de vleugels bewegen niet
maar de ringen op het onderlichaam
trillen. Als het geluid stopt,stopt
ook de trilling.

ENGELTJES MET GLAS
Ze remde voor een kat of een hond, geen idee. Dat kon zij achteraf niet
reproduceren. Maar ze remde.

goed

Ze had het ook beloofd. Op de achterruit van haar auto: “Ik rem voor dieren”.
Nu is dat in dit land niet direct de gewoonte. Als het kan, ja, dan rem je voor
een ander aards schepsel, maar als het niet kan, of het komt even niet uit, dan
gaan de Michelins en de Pirelli’s walsend over het wegdek. Een bontje van slechte kwaliteit
achterlatend.
Maar onze vriendin remde wel. Nu, vandaag, is ze zover, dat zij heeft
besloten de sticker te verwijderen. Niet dat dat echt nodig is, want
haar automobiel staat gebutst en geflotst geparkeerd bij de dealer,
waar zij haar rode gevaarte drieënhalf jaar geleden heeft gekocht. Het
rode monster uit het land van de rijzende zon zal nog dienen als – niet
meer – rijdend magazijn voor reserve-onderdelen. Ik neem aan dat de
bewuste sticker hier niet echt gebukt zal gaan onder overweldigende
belangstelling van dierenactivisten of andersoortige weggebruikers. En
zeker niet van Griekse!
Zij belde ons een paar uur geleden. “Niets met mij aan de
hand, maar ik ben over de kop geslagen”. In no time was
ik op de plaats des onheils. Niet moeilijk te vinden, want er
stond een rode Suzuki rechts van de weg, op de verkeerde
helft. Ik schrok mij wezenloos. Het dak was van voren
enige tientallen centimeters ingedeukt en de voorruit was
voor glasmozaik-kunstenaars een lust voor het oog. Nu
werkt onze vriendin toevallig dagelijks met glas, waarmee
zij de mooiste dingen maakt. Maar zij had even geen oog
voor creativiteit. Wel voor de minutieuze glassplintertjes die
overal op haar haar, huid en kleding was terechtgekomen.
Terwijl zij mij vertelde over hoe het gebeurd was, vlooide
zij zich aan alle kanten. Al snel vlooide ik mee, zodat het
waarschijnlijk een wat koddig gezicht was.

Wij stonden daar. Maar niet alleen. Direct nu het ongeval
waren er al mensen uitgestapt om onze vriendin te vragen of
zij hulp nodig had. Zij hadden haar water gegeven, een
snoepje in de hand gedrukt, een mobieltje voor haar gezicht
gehouden, of zij konden bellen. Ze streken haar over haar
beglaasde arm, beglaasde rug en beglaasde schouders, wat
niet helemaal zonder risico was. Maar het was
onvoorstelbaar hoe iedereen met de arme bestuurster was
begaan. Het was inmiddels een aardig clubje geworden.
Daarbij stond een wat ouder echtpaar dat hun pick-up aan
de kant van de weg had gezet, om eerste bijstand te
verlenen. Maar de auto stond wat ongelukkig. Net om de
bocht. Niet bepaald strak aan de kant gezet. Zodoende zag
ik uit mijn ooghoek een personenauto aanrijden. Je kon er
op wachten. De slapstick uit de oude doos herleefde. De
aankomende auto schoof met grote precisie tegen de
bumper van de pick-up. De hulpverlenende dame had zich
net in haar pick-up teruggetrokken, toen dit gebeurde. De
hels schelle kopstem riep een mengeling van gebed en
verwensing. De echtgenoot, die nog bij onze vriendin stond,
keek verschrikt naar zijn auto en herhaalde, als een echo, de
tekst, die zijn vrouw eerder had uitgekrijst. En ineens
verdween alle aandacht voor onze vriendin om plaats te
maken voor het tweede bedrijf, aan de overkant van de weg.
De politieagent verscheen om allereerst de Suzuki te inspecteren en de autopapieren en de
verzekeringspapieren en nog meer papieren, zoveel als mogelijk was. Zolang de voorraad
strekte. Hij deed dat rustig, kalm, waardig. Onze vriendin moest wachten tot de sleepdienst
kwam, dan kon hij ondertussen naar de overkant om daar een heuse volksopstand te
sussen. De oorzaak van die aanrijding werd geanalyseerd, er werd met afkeuring gesproken
over de ene, maar ook bepaald niet vleiend over de andere verkeersdeelnemer. Het hele
verkeersreglement werd opgedreund en dat allemaal met zo’n stemverheffing, dat onze
vriendin hen bijna tot kalmte moest manen, omdat zij iemand, die aan de telefoon was,
absoluut niet meer kon verstaan. Toen de vertegenwoordigers van de wederzijdse
autoverzekeringen zich er ook mee gingen bemoeien, was de kakofonie niet meer te
remmen.
En toch gebeurden tussentijds en onderwijl mooie dingen. Menigeen uit ons dorp, maar ook
wildvreemde mensen stopten. Of stapten uit. Ging het? Moest er hulp komen? Had mevrouw
een ambulance nodig? Er kwamen flesjes water uit auto’s, zakdoekjes om de bloedplekjes op
de huid te deppen. Niemand had haast. Bijna niemand reed aanvankelijk door. Is iemand in
nood? Dan help je hem. Haast? Onzin. Alles kan later, zelfs morgen als het moet. Onze
vriendin was erg onder de indruk van het ongeval, maar nauwelijks minder vanwege al die
lieve mensen, die even de tijd voor haar namen. “Al die engeltjes”, hoor ik onze vriendin
denken.
Ineens zei ik tegen haar, dat ik net bezig was met het verzinnen van een nieuwe column. Zij
vond dat zij met haar manoeuvre, mij een goed idee aan de hand had gedaan. Ik was het
met haar eens. Niet omdat het beschrijven van een ongeval, dat heel desastreus had kunnen
aflopen, mij doet neigen tot enige luchtigheid. Zij had een engeltje op haar schouder. Nu
maakt onze vriendin engeltjes van glas, dus zo’n engeltje is met haar meegereden, definitief,
zeker weten. Nee, het ongeluk was een aanleiding, om even na te denken over die mensen,
die stoppen, vragen of zij hulp nodig had. Die niet wegracen, niet een andere kant opkijken.
Kom daar maar om in het hectische Nederland, dat alleen maar haast heeft.
Toen de crisis op zijn dieptepunt was, was er grote aarzeling, bijvoorbeeld in Duitsland, om
Griekenland te helpen. Dat heeft hier tot veel onbegrip geleid. En, wat Duitsland betreft, tot
oud zeer. Iemand zei mij toen: “Als iemand hulp nodig heeft, dan stoppen wij met wat we
aan het doen zijn. Dan bieden wij, Grieken, hulp”. Zelfs aartsvijand Turkije heeft dat

ondervonden toen in 1999 de plaats Izmir werd getroffen door een
rampzalige aardbevingen met tienduizenden doden. Daardoor is
trouwens de relatie tussen de twee landen aanmerkelijk verbeterd.
De afhandeling van het ongeluk van onze vriendin was snel geregeld.
De auto werd op een sleepdienstwagen getakeld, klaar om haar
laatste kilometers af te leggen. Onze vriendin wilde graag naar de
garage en dan naar huis om te ontglazen. Maar de takelwagen moest
nog even aan de kant blijven staan, omdat de kijvende partijen van
het andere ongeluk, geschatte schade 25 euro, nog niet waren
uitgeraasd. En ook dat leverde weer passanten op, waarvan er eentje
rijdend, via haar mobieltje, verslag deed van wat zij zag. Zodanig dat
zij nauwelijks op de weg lette en dus flink aan het stuur moest rukken
om een aanrijding met de takeltruck te vermijden. Als dat was
gebeurd, hadden wij er nu nog gestaan.
Onze vriendin heeft gedoucht. “Neem je wel even tijd om het allemaal
goed te verwerken?” Maar ik ken onze vriendin. Ze is zojuist het dorp
ingegaan, heeft haar workshop geopend en maakt nu, ik weet het
zeker, een engeltje van glas.
Een beschermengeltje. Kopen?

De volgende tekst is overgenomen van www.smulweb.nl
Kleftiko betekent letterlijk gestolen, dus van de dieven, gestolen voedsel in dit
geval. Een Kretenzische specialiteit met een rumoerige achtergrond.
In Kreta werd door de eeuwen heen vaak vee gestolen, o.a. de streek rond Rethymnon is
berucht vanwege de familievetes (vendettas),vaak met moorden aan toe, vanwege het
stelen van grote hoeveelheden vee, lammeren meestal, maar ook wel kippen.
Die gestolen lammeren werden vroeger hoog in de bergen in rijen speciaal daarvoor
gebouwde pithari (ouderwetse grote urnen) ovens gegaard en in zijn geheel verkocht,
meestal voor bruiloften of een van de vele andere feestelijke gelegenheden, waaronder de
z.g. *Panajieria, altijd veel goedkoper dan vlees op normale manier aangekocht,
aantrekkelijk dus in een tijd van armoede, waarin het gros van de bevolking leefde.
Deze pithari ovens werden gemaakt van enorme ouderwetse ronde urnen,
boven smal toelopend. 2-3 Kilo hout werd in de urn gestopt en
aangestoken, wat door de vorm van de urn zeer snel als een tornado van
vlammen door de pot woedde. Na 20 tot 30 minuten had de pot al haar
uiterste hittepunt bereikt (1000 graden C of meer) en na het doven van de
vlammen werd het houtskool klein geslagen, dit werd afgedekt met
potscherven, en daarop werd een heel lam, (maar ook wel kippen),
aardappelen en uien gelegd. Als de pot vol was, dan werden daarop
takken van de carobboom, henna of ander zoetig hout gelegd om het te beschermen tegen
verbranding. Hierop werd de urn luchtdicht afgesloten door lagen klei, en de hele urn werd
begraven in de grond. Het eten gaarde daardoor in de stoom die er ontwikkeld werd en het
vet en de overtollige sappen werden opgezogen door de afsluitende wand. In slechts 2 uur
tijd was zo een gewicht van 40 kilo voedsel gaar, dat men veilig 2 weken in de luchtdichte
pot in de aarde kon laten en dat na die 2 weken nog steeds heet was, (2 dagen nadat het
vuur in de pot aangestoken was, had de pot nog een temperatuur van 200 graden),
bovendien kwamen er op deze manier geen geuren vrij, dus kans op ontdekking van politie
of bestolenen was zeer gering.
Later waren het vooral de vrijheidsstrijders, de Partizanen, die op deze geheime wijze aan
eten kwamen, nu niet om het te stelen van de bevolking. Het was heimelijke steun van de
bewoners, die het eten op bovenstaande manier ter beschikking stelden. Overigens kent
ook Cyprus een zelfde geschiedenis en zul je op dit eiland ook kunnen smullen van dit
heerlijke gerecht.
Wij maakten, in alle openheid, samen met Maria, Kleftiko. En het smaakte voortreffelijk:

kleptomaria
kleptomaria
Kleftiko ( voor 6 personen) naar een recept van Maria.
Ingrediënten:
6 porties lam ( wij hadden 1100 gram)
3 tomaten
7 aardappelen
2 blokken feta ( in plakken van 2 centimeter)
6 tenen knoflook
Olijfolie
Oregano
Zout
Peper
Bakpapier

Spoel de stukken lam af onder de kraan en dep ze droog. Strooi hierover een handjevol zout, een handjevol
oregano en een handjevol zwarte peper. Giet er wat olijfolie overheen en rasp er anderhalve tomaat door (de
vellen blijven dan achter. Meng dit allemaal met de handen door elkaar.
Schil de aardappelen en snijdt ze in stukken. Ook hierover: zout, oregano, peper en olie. Meng ook dit goed
door elkaar.

Ontvel daarna de 6 teentjes knoflook.
Snijdt 6 stukken bakpapier van ongeveer 40 centimeter van de rol. Leg 2 stukken bakpapier klaar. Doe 8
centimeter van de rand een stuk lamsvlees, druk er een teentje knoflook in, een plakje feta en een schijf
tomaat erop.
Pak dan enkele blokken aardappel en giet iets van het vocht (olijfolie en tomaatrasp) over het geheel.
Vouw de onderkant naar binnen en vervolgens de linker en rechterkant van het papier. Rol de omgevouwen
onderkant verder door naar boven zodat je leuke pakketjes krijgt. Leg de pakketjes( wij maakten er 6) in een
ovenschaal of ovenblik. Vouw over de pakketjes nog een groot stuk bakpapier die alles bedekt. Tijdens het
stoven droogt dit dekpapier uit, maar het papier van de pakketjes niet.
Na ongeveer 2 ½ uur garen op een stand van 180 graden is de kleftiko klaar om weg te kapen.

Tip:
In de maand september eindigt
ook de Ramadan, dit jaar. Dus is er
volop lamsvlees te koop bij
islamitische slagerijen.

BEGIN OKTOBER VANWEGE ANNULERING VAN EEN GROEP:
2 appartementen in Aleikos en 1 appartement in Lambros voor de prijs van
320 Euro per week per appartement.

HERFSTPERIODE IN NEDERLAND? NOG EVEN ER TUSSENUIT?
Vlucht vertrekkend op 18 oktober en terug op 31 oktober € 263,13 dagen in Villa Mertiza komt op 250 p.p. op basis van 2 personen per studio.
Vluchten vanaf Keulen.
Verder heb ben wij in september hier en daar nog wat vrij en vanaf 11 oktober eveneens.
Deze Nieuwsbrief kwam tot stand, ook dankzij de medewerking van onze Kleftiko Maria en mooie foto’s van
Sonja ter Laag. De foto van de kiosk hebben wij “geleend” van www.grieksegids.nl
Wij wensen jullie allemaal een heel
mooie septembermaand.
Hartelijke groet van het Mertiza Team,
Maria, Sacha, Siemon en Dick

