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GOUDEN TIP VOOR JE REGENDIP
HEEL CREATIEF MET

OESTERZWAMMEN

DIMITRA GALANI & XARIS ALEXIOU
2 GRANDE DAMES

Beste lezers van onze Nieuwsbrief,
Meestal begin ik een week van te voren met de eerste artikeltjes in het Mertiza Mail
Magazine. Nooit wetend of ik wel mijn 8 of 9 pagina’s volkrijg. Dat het meestal toch lukt,
heeft te maken met de meedenktank, die bestaat uit Siemon en mijzelf. Dit kunnen we
nog melden of dat. Dat is ook leuk.
Vandaag twijfel ik aan het aantal pagina’s. Er is gewoon niet veel te melden. Hadden wij
een paar jaar geleden ook en werd het een komkommerspecial, omdat de media in de
zomer meestal niet veel nieuws hadden. Maar die nieuwsbrief werd een beetje melig.
Wij gaan zien waar het schip strandt. Een keer een kortere nieuwsbrief is voor een keer
niet erg. Toch?

“Nee, niet weer hè?”

MIRTOS IN ZOMERTIJD
Restaurants
In Mirtos gaat het leven gewoon zijn gang. Iets minder mensen dan
normaal, ook omdat de Grieken geen geld hebben om
uitgebreid vakantie te vieren. Verder is bijna alles gewoon
weer open. Uitzondering is restaurant Akti van Poppy en
Alekos. Zij hebben besloten zich vooral op hun kassen te
richten en blijven dit seizoen gesloten. En ook Limeri heeft de
deuren gesloten om persoonlijke redenen.
Afgelopen maand is er wel een restaurant bijgekomen. Waar
ooit de bar Kangalo gevestigd was, is nu een visrestaurant
geopend. Thalasa. Despina, toch vorig jaar nog medefirmant
van de Beach Tavern heeft het aangedurfd. Zij heeft Lefteris,
de oudste zoon van onze Maria, ingehuurd als ober. Daar
heeft zij een goede aan. Het is een klein restaurant en het
terras kan niet al teveel tafeltjes herbergen, maar het ziet er
allemaal wel heel goed uit. Binnenkort gaan we er een keertje
eten. Je vindt restaurant Thalasa tussen restaurant Flisvos en
Pandora’s Beach. Wij wensen Despina alle succes.
Zwemmen in een zwembad
Wij hebben sinds vorige week er een leenzwembad bij. Dat
wil zeggen: Onze gasten kunnen gratis zwemmen in Hotel
Esperides. Dat valt bij de mensen die er nu zijn zeer in de
smaak. Het is een leuke plek onder de bomen. Geen
supermodern bad, maar wel aardig ruim. De gasten kunnen
er heerlijk zonnen, rustig lezen en gebruik maken van de
lunchkaart van het hotel. De enige voorwaarde is dat men
geen eigen drinken en eten meeneemt. Dat is ook bij wet
hier verboden.
Als het bevalt, hopen wij volgend jaar dit mooie aanbod
weer te kunnen leveren. Overigens hadden wij vrijdag j.l. daar ook een gezellige barbecue met 25
mensen van Villa Mertiza. Uitstekend eten, live muziek van Stella, Giannis en Jorgos (bekend van de
Cappuccino uitzending) en de mogelijkheid om een duik te nemen.
VLUCHTEN IN AUGUSTUS EINDELIJK NAAR BENEDEN
De prijzen voor vluchten naar Heraklion waren duur in de zomervakantie. Veel te duur. Oorzaak
waarschijnlijk het minder aantal charters dat werd uitgevoerd. En daarvan was de oorzaak dat er
aanvankelijk veel minder vraag was en dus boekingen zijn samengevoegd. Schaarste = duur, dus dan
weet je het wel. Ze gaan nu dus beter geprijsd worden. Leuk voorbeeld: 10/8 heen en 24/8 terug vanuit
Maastricht zelfs 580 euro voor 2 personen! Kijk maar eens op www.travelslide.com. Wij hebben nog
plaats in augustus. En als het nou toch nog slecht weer is in Nederland….

7 augustus 2012
Xaris Alexiou en Dimitra Galani komen naar
Ierapetra.
Twee jaar geleden hebben wij kunnen genieten van
Xaris Alexiou op één van de schoolpleinen van
Ierapetra. Het werd een fantastisch concert. 1200
toeschouwers en toch heel intiem.
Op 7 augustus treedt la grande dame weer op,
maar nu in het stadsstadion van Ierapetra.
Het wordt dit jaar een dubbelconcert. Van Xaris
Alexiou en van Dimitra Galani. Twee stemmen die
heel goed bij elkaar passen. Siemon en ik hebben
jaren geleden, ver voor onze Mirtos tijd, een
gezamenlijke CD van beide dames gekocht.
Dimitra Galani is een zangeres, die geldt als ietsje meer ingetogen dan Alexiou. Zij heeft een heel breed
repertoire, van easy listening, via de veelzijdige Griekse volksmuziek tot aan Byzantijnse hymnen. In
totaal 80 albums zijn van haar verschenen. De zangeres die volgend jaar zestig jaar wordt, componeert
veel van haar nummers zelf, maar zingt ook werk van bekende componisten.
Alexiou en Galani, de twee topzangeressen dus binnenkort bij ons in de buurt. Wij gaan luisteren en
genieten op 7 augustus aanstaande.

IERAPTERA IN HET NIEUWS

Honderden werklozen en gepensioneerden hebben zich
vorige week woensdag aan de rand van een park in
Athene verzameld om kosteloos aan groenten en fruit uit
Kreta te komen De actie was op touw gezet door de stad
Athene en de landbouworganisatie van Oost-Kreta om
noodlijdende mensen in de Griekse hoofdstad te helpen.
Alle groenten en fruit weden gratis weggeschonken.
De stad Athene deelde mee dat de actie zal worden voortgezet. In totaal werd 25 ton groenten en
fruit verdeeld. "We helpen zoveel we kunnen. Het doet ons pijn aan het hart, zoiets te zien", zei
Manolis Zaradinakis, een landbouwer uit de Kretenzische stad Ierapetra op televisie. Ook de
vrachtwagenchauffeurs en een rederij uit Kreta hadden voor het transport niets gevraagd.
In Griekenland schommelt de werkloosheidsgraad rond 23 procent. Werklozen trekken steun voor een
jaar. Daarna zijn velen op de hulp van de kerk aangewezen, die bijna 250.000 mensen "te eten geeft".
"Ik verdien 420 euro en moet 150 euro huur betalen. Het doet me denken aan de tijd uit de
Wereldoorlog. Ik schaam me dat ik hier als een bedelaar moet rondhangen", zei een 82-jarige
gepensioneerde.
De Cappuccino uitzending heeft nu 467 hits
Mirtos The Movie deel 2 heeft nu 6769 hits
Mirtos The Movie 1 heeft
nu 11.656 hits

Mertiza Aleikos Panorama filmpje heeft nu 613 hits

EEN VRIEND; vind ik leuk

Je hebt iemand nodig
Stil en oprecht
die als het erop aankomt
voor je bidt of voor je vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen
‘k heb een vriend
Het tegeltje hing bij onze ouders aan de muur. Links, bij het raam dat uitzicht bood op het
station van Gouda. Het kleinood was door mijn vader naast een protestants kruis, eentje
zonder afbeelding, aan de muur bevestigd. Het versje van Toon Hermans sprak hem aan, hij
die geen allemansvriend was, maar wel een vriendelijk mens.
Vrouwvriendelijk ook: Wij hadden thuis een ander tegeltje
met de gedenkwaardige wijsheid: “Vrouw en Poes heurn in
hoes”. Voor de mensen die de Nedersaksische talen niet
goed beheersen: “Vrouw en Poes horen in huis”. Een grapje
van onze ouders, want onze moeder werkte buitenshuis en
was als vrijwilligster en lid van zangverenigingen buiten de
voordeur bepaald niet voor de poes.

(Vond een geborduurde versie van deze spreuk op Internet)
Vriendschap. Ik werd onlangs met een vreemde vorm van vriendschap geconfronteerd.
Vreemd? Wel, vriendschap is voor mij conform het gedichtje van onze grote komiek van
weleer. Je hebt een vriend nodig, die kan luisteren met alle goede bedoelingen die in hem
leven. Die voor je opkomt of je gedenkt in zijn gedachten of gebed, of een kaarsje in de kerk
van Viannos. Iemand waarmee je kunt dollen, maar waarmee je ook serieus kunt zijn en die
zich niet schaamt voor zijn tranen, zoals jij je niet voor je tranen schaamt. Kijk, dat is
vriendschap. Uniek. Enig in zijn soort betekent dat. Van zulke vrienden heb je er uiteindelijk
niet zo heel veel. Als ik onze vriendenkring rondkijk, merk ik dat we zeer gezegend zijn met
een aantal goede vrienden.
Echter, iemand die honderd van dat soort soulmates heeft wantrouw ik. Dat zijn
allemansvriendjes met al heel snel praatjes voor de vaak.
Wat is er nu gebeurd? Sinds enkele weken heb ik meer dan honderd vrienden. Echt waar! En
er lopen nog tal van aanvragen. Mijn populariteit lijkt haast onbegrensd. Ik zit op het
onvolprezen, digitale smoelenboek. Daar word ik gevolgd. Daar geven mijn vrienden aan,
wat zij doen, waar zij zitten. Daar word ik zelfs getagd. Dat betekent dat mijn naam aan een
foto wordt gekoppeld. Mijn naam blijkt beeldig. Taggen is overigens ook etiketteren, dus ik
word daarnaast als het ware bestempeld.
Ik wilde het helemaal niet. Zoveel vrienden en “allemaal mee-eten”, om een andere
cabaretier uit de vorige eeuw te citeren. Ik heb soms al zoveel moeite om via telefoon en
email, je kent ze, die prehistorische communicatiemiddelen, onze vriendschappen waardig in
stand te houden. Moet ik dan naast bellen en mailen ook nog smoelboeken?

Tja, maar ik ben overgehaald. “Moet je doen. Is goed voor je contacten!”. Alsof ik al niet
genoeg contacten heb, wisselend of niet. Nee, het zou goed zijn voor het verder promoten
van Villa Mertiza. “In deze economisch lastige tijden,
moet je op meerdere media zichtbaar zijn.” Dus ben ik
nu lid van de grootste vriendenvereniging ter wereld:
Facebook. En ik geef toe: iedere dag kijk ik even en
lees ik hoe een oud collega haar kinderen naar school
brengt, wat een voormalig overbuurman met zijn heg
gedaan heeft, hoe smachtend een mij bekend muzikant
zijn liefdesverdriet verwerkt, hoe, hoe, hoe… En ik vind
het nog leuk ook.
Dat mag ik dan ook vertellen. Ik druk op een
symbooltje, wat een opgeheven duim moet voorstellen en hup: ik vind het leuk. En het staat
er ook: Dick vind het leuk. Leuk, ook een nogal uitgehold begrip. Rembrandt van Rijn: Wat
vind je van mijn schilderij? Ik noem het de Nachtwacht:
“Dat vind ik leuk”. Leuk? LEUK? De Nachtwacht is LEUK???
Moeder heeft een 5 gangen diner gekookt. Drie dagen lang.
“Vind ik leuk”. “Leuk? Is dat alles? LEUK? Moeder is nu drie
weken naar haar zus, die met haar lacht en met haar
grient.
Villa Mertiza zit op facebook en wij krijgen nu al aanvragen
dankzij dit fenomeen. Kunnen we goed gebruiken. Ik moet
misschien niet zo zwaar tillen aan die oppervlakkige
vriendschappen en ik moet wat meer ontleuken.
Vandaag zei iemand: “Dick, je moet ook twitteren! Dan
wordt je geretwitterd en krijg je nog meer aandacht”. Zijn
dat dan ook vrienden, maar op twitter? “Ja!. Je kunt met
maximaal 140 tekens elkaar contacten”. Kijk, dat lijkt me
wel wat. Immers, een goede vriend heeft maar weinig
woorden nodig.
Maar dan denk ik goed na: Een vriend heeft maar 1 teken
nodig: een arm om hem heen. Dat vind ik leuker.

DAGJE CHRISSI
Afgelopen week hebben wij
samen met 23 gasten de
boot naar Chrissi eiland
genomen om daar te
zonnen, te luieren, maar ook
om te snorkelen. Jan en zijn
vrouw Willeke hebben weer
een aantal mensen
enthousiast gemaakt voor
de onderwaterwereld.
In Chrissi is het restaurant
helaas gesloten, maar er
waren een paar
verkooppunten van frisdrank
en gegrilde happedakis.

De foto heeft Sonja ter Laag
gemaakt.

Kip met oesterzwammen in room-dille saus

Ingrediënten:
600 gram kipfilet in stukjes
350 gram oesterzwammen
(eventueel champignons of andere eetbare
paddenstoelen)
enkele takjes dille
2 pakjes kookroom ( 2 x 125 centiliter)
zout en peper naar smaak
olijfolie

Bereiding:
Verhit een grote hapjespan en voeg ruim olijfolie toe.
Snijd de oesterzwammen en doe ze in de pan. Voeg daarbij de stukjes kipfilet en roer het
geheel door elkaar tot alles gebakken is. Doe er wat zout en peper naar smaak bij
Voeg de inhoud van de 2 pakjes kookroom toe en schep het door elkaar.
Knip enkele takjes dille met een schaar fijn, doe het in de hapjespan en roer het er
doorheen.
Laat het geheel zo’n 15 minuten zachtjes sudderen.
Serveer het met penne, penne aioli of rijst en een
frisse salade.
Kali Orexi

DUH…..
Terwijl Siemon de allerheerlijkste gerechten
verzint en klaar maakt moet Dick weer eens alle
aandacht op zichzelf vestigen door, voor de deur
van Mertiza notabene, een hap te nemen uit een
megarookworst van de Hema. Eerst dat gezeur
gehad over de Febo kroketten en nu dit weer…
15 augustus grote feestdag in Griekenland
Op 15 augustus vieren de Orthodoxe en Rooms
Katholieke gelovigen de ten hemel opneming van Maria,
de moeder van Christus. Een Hemelvaart, die, volgens de
traditie in deze 2 wereldkerken niet op eigen kracht
gebeurde, zoals bij Christus, maar door God zelf.
Het is na Pasen het grootste feest in Griekenland. Het
wordt uiteraard in de kerk gevierd, maar nadien ook in
familiekring.
Voor 15 augustus vasten de gelovigen streng, zoals ook
onze Maria.

Festiviteiten agenda :

Activiteiten in de regio.
(met dank aan Martine Kerkhoff)
Gedurende de zomer periode, worden er in steden en dorpjes verschillende
feesten, concerten georganiseerd zoals :
Agio Nikolaos – Lato festival met theater, folkloristische dansen….
Op 28 oktober, een processie
Katharo – vlakbij Kritsa – Op 6 augustus (een religieus feest ) en de eerste weekend na 15
augustus! Op dit feest van de herder, laat men ook zien hoe kazen gemaakt worden. Er is
een maaltijd te midden van de dorpsbewoners.
Sitia – Het Kornaria festival in het Venetiaanse fort
Maar de naamdagen worden ook gevierd :
6 augustus– De Metamorfose van de Verlosser in Elounda en Ano Zakros
15 augustus – is in veel steden gevierd maar ook in kloosters zoals in Faneromeni in de
regio van Gournia – Sitia.
29 augustus – Agios Ioannis in Tzermiado
31 augustus – Agio Zoni in Psychro (Lassithi)
8 en 26 september – fêtes religieuses in Moni Toplou
TIP BIJ DIP
Als het buiten 12 graden is en het regent, de
zon niet wil komen, de buren hun kleddernatte
tent aan de waslijn hangen, de supermarkt al
adverteert met boerenkool en een halve gare
zijn mond zet in een hemaworst, een
achterneef zijn winterbanden poetst en antivries
in zijn Toyota Carola stopt, de overheid besluit
tot beperkte dijkbewaking, een Chinese
scheepslading paraplu’s in Rotterdam wordt
uitgeladen, de apotheek hoestsiroop in
jerrycans verkoopt, of een pijleiding aanlegt, de Gayparade een rozeregenjassenjodelshow is
met lilalieslaarsjes, antidepressiva gratis is bij de aankoop van een pondje jongbelegen kaas,
Radio 4 alleen maar Mahler en Wagner speelt en Radio 2 alleen De zangeres zonder Naam,
de koningin aan haar Kersttoespraak werkt, oliebollenkramen topdagen beleven, boeren
gaan vissen op hun land en vissers gaan boeren in de kroeg, in alle vijvers van alle eendjes
en maar eentje over is, de Jägermeister ook buiten de koelkast ijs en ijs koud is, aardgas op
de bon moet, de ruiten beslagen blijven, er een geboortegolf dreigt, maar dat duurt nog een
maand of 5,6,7,8 of 9, er nu al 121 campings te koop staan, Madurodam een Aqarium
attractie is geworden, Premier Rutte niet meer lacht
en Linda de Mol ook niet…..
Dan komt hier de tip: Ontdip!!
Zet Mirtos The Movie op, 1 en 2, kijk in je agenda
en mail naar info@mertiza.com

TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

Maria, Siemon, Janja, Angela,
Jan, Thea en Dick

