Villa Mertiza

Beste Gasten, beste lezers,
Een tussenwoning in Meppel met een eettafel die minstens voor de
helft als bureau functioneert. Een laptop met de hele administratie
erop, de mobiel en natuurlijk, eventjes terug naar de laptop, Skype,
waarmee we het dure mobiele bellen wat in de hand proberen te
houden. “Hallo Bandung, hallo, hallo, verstaat u mij?” Wat een
wonder van falende techniek.
Snert, boerenkool, tonnen met zakdoekjes, vitamine C- tabletten en
een 50+ actief pil, die ik qua grootte aanvankelijk eerder anaal tot mij
zou nemen dan oraal. Krijg die maar eens door je strot. ’s Avonds op
tv fanatiek “Op zoek naar Sorrow”, ’s morgens met een lekker klef
kadetje Gouds jong belegen en een koffietje boven de Trouw hangen en dan weer
de laptop, de mobiel en hopen op een beter verstaanbaar Bandung.
We hebben het gewoon lekker naar de zin, maar er zijn van die eerste tekenen, dat
het leven in Zuidoost Drenthe van tijdelijke aard is. De bronskleurige Griekse auto
bevat nu al dozen met Senseo Crema -apparaten. Zij zijn in Mertiza immers vanaf
2011 te leen en standaard geplaatst in Aleikos Panorama. Ook superaanbiedingen
van vaatwasblokjes, onze beroemde afwasborstels, sponsjes en doekjes, allemaal
zoveel voordeliger. Ach, deze producten zijn gewoon even onze kleine ondeugden.
Made in Holland. Grappig, met een Hema keukendoekje. Vinden wij leuk. Humor is
persoonlijk.
Snel na de gastendag zullen wij de volgestouwde Fiat Doblo richting Italië sturen. Hopen dat de Duitse en
Oostenrijkse wegen schneefrei zullen zijn. En zo niet, dan zitten wij in Meppel nog even in een gerieflijke
wachtkamer. Met een laptop en een mobiel waarmee wij een feilloze verbinden hebben. Met Bandung.
GASTENDAG 19 FEBRUARI 2011
Inmiddels heeft al een heel mooi aantal mensen zich
opgegeven voor de warmste februaridag ooit in
Nederland: De gastendag. Er zijn nu zo’n zestig mensen
die het feest willen meemaken.
Wij denken dat velen nog geen besluit hebben genomen
en wij hopen dus ook hen te mogen ontmoeten. Dus: Je
kunt je nog steeds opgeven. Even een mail naar
info@mertiza.com en wij rekenen op jou of jullie. Kom
je met de trein, dan willen wij je graag ophalen. De tijd
dat onze transfer klaar staat op het station
van Meppel is rond 14.00 uur. De trein uit
de richting Hoogeveen arriveert 13.55 en
vanuit Zwolle komt de trein binnenrollen om 14.04. Wil je
gehaald worden en gebracht, mail ons dat er dan even
bij.
De routebeschrijving voor de automobilisten staat verderop in deze brief.
Er zou iets bijzonders gebeuren. Wij bleven nog in vaagheden hangen, maar nu kunnen wij het jullie vertellen in
de hoop dat jullie dit ook leuk vinden.
JE KUNT JE NOG ALTIJD OPGEVEN VOOR DE GASTENDAG. STUUR EVEN EEN MAILTJE

DE LINDENHORST SCHIPHORSTERWEG 15, 7966 AB DE SCHIPHORST DE WIJK (Vlakbij MEPPEL)

Met veel trots deel ik jullie het volgende mee:
Tijdens de onze gezellige gastendag wordt
mijn boek met korte persoonlijke verhalen:

“EN HET WERD . . . GRIEKENLAND”
officieel gepresenteerd te midden van onze
gasten en andere mensen die ons, op wat voor
manier dan ook, een goed hart toedragen.
Daarna vindt de vertoning plaats van onze
spiksplinternieuwe promotiefilm:

MIRTOS THE MOVIE
“En het werd … Griekenland” bevat 150 pagina’s en
wordt uitgegeven door uitgeverij Free Musketeers in
Zoetermeer. Het zijn 36 korte verhalen over mijn,
onze belevenissen in Griekenland. De omslag is
gemaakt door Inger Landsem, een bekende
illustratrice uit Noorwegen en vaste gast van ons.
Je kunt het boek bestellen bij je boekhandel om de
hoek of via internet. Wij hebben op de gastendag
ook genoeg boeken bij ons. De verkoopprijs wordt
€ 16,95. Zaterdag de 19e februari a.s. kun je het
boek aanschaffen voor € 14,50. Een gesigneerd
exemplaar nog wel !

De internetfilm laat Mirtos en
omgeving op een heel sfeervolle
manier zien. Dankzij het
geweldige camerawerk van
Sonja ter Laag, de uitstekende
montage van Ismir Hero en het
muziekadvies van Theo van
Halen, is het een bijzonder
mooie impressie geworden. De
film wordt op You Tube gezet,
maar is ook op DVD verkrijgbaar.
Ook op de 19e

Achtergronden bij de Gastendag 2011
In de vorige nieuwsbrief had ik het nog over een gast die ooit met andere
ogen naar Mirtos keek. Dat was eind augustus 2010. Die gast is Sonja ter
Laag, al vele jaren bezoeker van Villa Mertiza en werkzaam als cameravrouw
in Hilversum. Zij werkt voor allerlei gerenommeerde omroepverenigingen en
programma’s. Ik heb haar gevraagd of zij bereid was om opnamen te maken
in het dorp, maar ook van een aantal uitstapjes.
Zij was daartoe bereid en zo zijn wij aanvankelijk samen op stap geweest en
daarna, toen ik even mijn benen strekte op een ander deel van het eiland, is
Sonja alleen verder gegaan.
Het zijn heel mooie beelden geworden, die wij nu aan het monteren zijn.
Er komt een “Mirtos the Movie”, daarnaast een korte versie met de naam:
“Mirtos the Clip” en ook nog een inkijkje in Villa Mertiza.
Ik hoop dat Sonja de 19e februari aanwezig zal zijn om onze grote dank voor
zoveel professioneel en liefdevol werk in ontvangst te nemen.
Hapjes en drankjes
Vanuit Mirtos hebben wij Kretenzer Raki meegenomen. De brandstof waarop menig
muzikant het urenlang kan volhouden. Het leuke is dat je deze volksdrank niet in de normale
supermarkt haalt, in een fles met een gelikt etiket. Nee. Je kunt het overal krijgen en dan
het liefst in cola- of waterflessen van 1,5 liter. In Mirtos bijvoorbeeld in de kleine supermarkt
van Maria. Die gaat naar achteren, vult op een plekkie een flessie en hoppa, je hebt Raki.
Sandra en Yvonne uit Wychen hebben drie jaar
geleden bijzonder hapjes gemaakt. Zij stonden uren
in de keuken van de Lindenhorst. Met beide, zeer
bekend met de Griekse keuken, was het een feestje
om hen bezig te zien en vooral om hun heerlijkheden
te proeven. Ook Siemon zal zijn vaardigheid in het
bereiden van dat lekkere Griekse uitgebreid tonen.
Muziek
Zoals we al eerder melden hebben wij maar liefst twee
muziekgezelschappen. Siga to Krasi en het ingetogener Trio Xenia.
Wij zijn heel blij dat onze gastendag zo’n muzikale entourage heeft.
Boeken
Uitgeverij Ta Grammata heeft weer een paar nieuwe
uitgaven. Onze trouwe gast Jaap van de Gevel zal
tijdens de gastendag in een boekenstand je graag van
alles vertellen over Griekse literatuur, uitgegeven door
deze niet-commerciële boeiende uitgeverij.
De Lindenhorst
Siemon en ik hebben al heel wat feestelijke bijeenkomsten mogen
hebben in De Lindenhorst in De Wijk. Christa is de vriendin, met wie
ik het langst van allemaal een bijzondere band heb. Veertig jaar!
Samen met John leidt zij dit groepsverblijf onder de (nauwelijks
waarneembare) rook van Meppel. Siemon en ik vierden er onze
kroonjaren, vrienden van ons hun huwelijken en wij ook nog de
eerste gastendag in 2008. Een lekkere simpele, multifunctionele
ruimte, waar iedereen zich snel thuis voelt. Ook mensen met een
rolstoelbeperking kunnen er zeer toegankelijk vertoeven.

Overnachten
Enkele gasten hebben al aangegeven ergens te willen overnachten.
Als je een aantal tips wilt hebben voor B&B of hotelletje, mail ons
dat dan even, dan stuurt Siemon je een lijstje van mogelijkheden op.

Autoroute
Je rijdt zowel vanaf Groningen /
Hoogeveen als vanaf Zwolle op de A28.
Mensen uit Friesland kunnen
tegenwoordig bij Meppel ook de A 28
makkelijk op (na afslag Meppel Zuid)
Je gaat de A28 af bij afslag 24.
Je rijdt bij de eerste richting De Wijk een rotonde op en gaat daar “rechtdoor”.
Voor de Wijk is er een afslag Schiphorst. Rechtsaf. Die weg ga je in en die heet ook
Schiphorsterweg. Deze weg rijd je in en zover door dat je op een gegeven moment rechts De
Lindenhorst ziet. SCHIPHORSTERWEG 15. Er is parkeergelegenheid. Wij zullen ook nog
bewijzering aanbrengen vanaf de A 28.

“Ik lijk wel een echte schrijver”
De officiële boekpresentatie vindt dus plaats op 19 februari. Omdat wij al snel weer naar
Mirtos terugreizen heb ik wel besloten alvast enkele presentatiedagen te plannen vóór de
19e februari. Ik ben heel blij en trots dat gerenommeerde boekhandels mij de ruimte geven
om “En het werd…Griekenland” te presenteren.
5 februari
Zaterdagmiddag
Boekhandel Nauta
Parkstraat 38 Den Burg (Texel)
11 februari
Vrijdagmiddag en – avond
Boekhandel Iwema
Gedempte singel 11 Assen
12 februari
De hele zaterdag
Boekhandel van der Velde
Nieuwestad 59 Leeuwarden

18 februari
Vrijdagmiddag
Boekhandel Waanders
Eiland 9 Zwolle

Reisorganisatie Surprising Holland organiseert een reis naar Mirtos
met het boek “En het werd…Griekenland”, als leidraad.
Wij hebben een programma samengesteld waarbij de deelnemers
kennis maken met de tradities en gewoonten van de mensen in en
rond Mirtos.
Er worden bezoeken gebracht aan historische plaatsen, zoals
opgravingen en kloosters/kerken, maar ook kennisgemaakt met de
cultuur van eten en drinken. Tijdens een koffieconcert wordt er
veel meer duidelijk over Griekse en Kretenzer muziek. Een levendig
en gevarieerd programma.
De reis is inclusief vlucht, transfer, verblijf op basis van half
pension.
De excursies kunnen ter plaatse worden besteld.
INFORMATIE EN PRIJZEN:

Surprising Holland telefoon 0592
331129
Klooster moni kapsa

Inger Landsem
In Noorwegen is zij behoorlijk bekend. Illustratrice van verschillende
boeken. Ze is veelzijdig, wat je ook kunt zien op haar website.
Schilderijen, aquarellen, allemaal met verschillende onderwerpen.
Wij kennen haar als gast. Jaarlijks komt zij met echtgenoot Gunnar een
paar weken logeren. Geweldig lieve mensen. Meer weten over haar
werk? Kijk maar eens op haar website www.inger-landsem.no
Het eiland Naxos heeft haar geïnspireerd tot het maken van de aquarel
hiernaast.
Doneer een dopje
Ieder seizoen verdwijnen
zij. Na het nuttigen van
een lekker ontbijt worden
met de eierschalen ook de
eierdopjes weggegooid.
Daar moest iets op
worden verzonnen.
Siemon is nu helemaal in z’n dopjes. Eierdopjes! Hij kan
geen kringloopwinkel voorbij lopen zonder binnen op
ontdekkingstocht te gaan. Zijn er nog leuke, malle,
bijzondere of mooie eierdopjes in de aanbieding? Hij wil op
het ontbijtbuffet een brede schakering eierdopjes
aanbieden. Omdat hij er nog verschillende kan gebruiken, vraagt hij mensen die op de gastendag komen
om een bijzonder exemplaar mee te nemen. De meest bijzondere krijgt een leuke attentie. Het mooiste is
natuurlijk dat jouw dopje het komend jaar iedere morgen op het buffet staat. Dit allemaal met als thema:
Doneer een dopje. Heb je ergens nog een verdwaald exemplaar staan en kun je die missen? (De foto is
van een andere verzamelaar en heus, zoveel hoeven het er nou ook weer niet te worden).

EEN BOEK IS IETS MAGISCH
Van ons tweetjes is Siemon de lezer. Hij
kan, in wat voor omstandigheden dan ook,
een boek openen en er zich direct in
verdiepen. Er zich zelfs in verliezen. Hij
stapt in een vliegtuig, zit nog niet, of hij
merkt niets meer van de hectische
omgeving. Ik kijk naar buiten of in de stoel voor me of er nog een Transavia tijdschriftje ligt of loer om
me heen om te zien wie mijn medepassagiers zijn. En vooral of er geen echtpaar komt met een piepjong
menskindje met goed ontwikkelde stembandjes en galmgaatjes. Zelfs als zo’n gezinnetje voor ons gaat
zitten en het kindje zet het op een blèren, dan nog dwaalt Siemon onverstoorbaar door in een
ongetwijfeld boeiend verhaal. Dat doet hij op boten, in bussen, in auto’s. Zelfs als hij naar de maan
geschoten zou worden zou hij nog een stapel boeken meenemen. Ja hoor, in zweefstand kan hij nog
lezen.
Ik lees alleen als ik rust heb. Als ik afstand kan nemen van werk en besognes en ik ben relaxt,
ontspannen, dan pak ik een boek en lees mij een weg door een ander leven. Maar zeker niet als ik
onderweg ben, want dan kijk ik graag naar buiten en laat mijn gedachten de vrije loop. Of ik slaap.
Ik kom niet uit een leesgezin. Voor mijn vader ging het te langzaam, mijn
moeder moest de regie in handen houden en mijn zus scharrelde haar eigen
leven bij elkaar. Dus niet echt een voorbeeld qua boeken. Op de middelbare
school moest ik voor mijn lijst lezen en dat vond ik aanvankelijk meer dan
genoeg.
De ontmoeting met anderen zorgde ervoor dat ik langzaamaan toch wat
gerichter een boek ter hand nam. “Moet je eens lezen, het zal je interesseren”.
In de ontdekkingsfase van mijn leven was ik op zoek naar antwoorden. Een
deel van mijn vragen kreeg zo’n antwoord. Over wie ik was, wat ik was, hoe ik
wilde worden. Ik kreeg van een bevriend pastor het boek: “Verholen
Vriendschap” van Roger Peyrefitte. Daar las ik voor het eerst iets over de
gevoelens die je als jongen niet zou behoren te hebben. Dagenlang van slag,
maar nieuwsgieriger dan ooit tevoren. In dat genre las ik alles wat los en vast
zat.
Belangstelling voor theologie ging later over in interesse in spiritualiteit. En alweer
allerlei ontdekkingen doen. In donkere dagen las ik Shirley Mclane. De beroemde
actrice schreef over alles wat te maken had met “meer tussen hemel en aarde”.
Met als belangrijkste conclusie: ik sta hierin niet alleen. Er zijn meerderen.
Schokken of feestjes van herkenning. Ik was even in Shirley.
Toen wij in 1986 voor het eerst in Griekenland kwamen
en wij onze ziel en zaligheid aan het land verkochten,
moesten wij natuurlijk ook mooie romans hebben, die
over het land gingen. Op zaterdagmiddag struinen in reguliere boekwinkels of
neuzen bij de Slegte. “Het derde huwelijk” van Kostas Tachtsis was de eerste,
maar ook hier weer volgden er vele. Een aantal daarvan bevindt zich in onze
Mertiza bieb, zodat wij als volleerde bibliothecarissen onze gasten kunnen
adviseren.
De magie van een boek is dat je je eigen beeld vormt. Geen kant en klaar
verhaal op het witte doek of het zwarte beeldscherm, waar voor jou wordt
bepaald hoe het verhaal er daadwerkelijk uit moet zien. De meeste
boekverfilmingen zijn daarom zo teleurstellend.

Het is maar goed dat kookboeken niet worden verfilmd. Zeker niet voor mensen als
Siemon of mijn zus Janja. Die bespreken ieder nieuw uitgekomen exemplaar, alsof
het literatuur van de hoogste boekenplank is. Zij kunnen het werkelijk lezen als een
roman en krijgen er een eigen gefantaseerde smaak van in de mond. Mensen zijn
wonderlijke wezens. Maar ach, je houd van ze.
Binnenkort komt dan het langverwachte boek uit. Door
mij verwacht, moet ik zeggen. Jarenlang columns
geschreven voor deze nieuwsbrieven, zonder enkele
ambities. Tot iemand me voorstelde ze te bundelen en uit
te geven. En dan groeit zoiets. Zou men dat leuk vinden?
Wie zit er nou op mijn verhaaltjes te wachten? Ooit heb ik
een paar plaatjes gemaakt en die zijn toch ook geflopt? Maar wat was het toen
leuk om dat eerste exemplaartje in handen te krijgen. Dus wie weet, toch een
goed idee?
Ik heb doorgezet en komende week wordt het door de drukker afgeleverd.
Een magisch stukje drukwerk. Losse letters gevormd tot woorden en
woorden die zinnen worden en zinnen die een verhaal vertellen.
Straks dat eerste exemplaar in mijn handen en daarna in meerdere handen
en wie weet in een heleboel handen. Hopelijk wordt het veel gelezen,
komen er bij veel mensen beelden in het hoofd, worden eigen
voorstellingen gemaakt. Heus, het is een beetje magisch.
En weet je wat nu het allerleukste is? Dankzij het feit dat veel mensen
geabonneerd zijn op onze nieuwsbrief zijn die verhaaltjes in mij
opgeborreld. Iedere maand weer. Soms vlogen ze op papier, een andere
keer moesten zij uit mijn kleine teen getrokken worden. Maar ere wie ere
toekomt: dankzij de lezers van de nieuwsbrief ligt er vanaf komende week
een nieuw boek in de schappen.

Grieks Nieuws-Grieks Nieuws-Grieks Nieuws
Griekenland kent twee grote luchtvaartmaatschappijen Olympic Air, het vroeger Olympic
Airlines en Aegean Airlines. Er is een plan geweest
om tot een fusie tussen de beide grote jongens te
komen. De Europese commissie heeft er een stokje
voor gestoken. Brussel wil geen quasi-monopolie op
de Griekse luchtvaartmarkt. Dat is tegen de EU regels

Vervolg van film Costa op Kreta
Johan Nijenhuis werkt aan een vervolg op de film
Costa! Het script wordt op dit moment geschreven. De opnamen worden in het voorjaar of in
de zomer van dit jaar opgenomen op het Griekse eiland Kreta. De film komt in 2012 in de
bioscoop. Het verhaal gaat over een freerunner, een straatacrobaat, die telkens wegrent als de
liefde te serieus wordt. Op Kreta vindt hij dan eindelijk de ware liefde.
Grootste solarpark in Griekenland
Griekenland heeft plannen om het grootste solarpark
voor zonne-energie ter wereld aan te leggen in het
noorden van het land bij de stad Kozani. Het project
gaat naar schatting 600 miljoen euro kosten en heeft
een capaciteit van 200 megawatt. Dit maakte de
Griekse premier George Papandreou vrijdag bekend.
Schone energie voor Griekenland en een
werkgelegenheidsproject in een land waar hoge
werkloosheid heerst.

Kipdrumsticks met
honingmarinade
Het kippenvlees dat je hiervoor heel goed kunt gebruiken, zijn
drumsticks of kleine kippenpootjes. Een lekker borrelgerecht!!!
Wat heb je nodig:
Ongeveer 2 kilo aan drumsticks; stroop het vel van de
drumsticks (haal het vel eraf met een stuk keukenpapier, je
houdt zo een beetje “grip op de kip”.)
Bestrijk het vlees met olie en bestrooi het met zwarte peper en zout naar smaak.
Verwarm ondertussen de oven voor op 180 graden.
Je kunt of de drumsticks eerst wat aanbakken in de olie, of in een ingevette schaal ( met olie
of boter) of braadslee in de hete oven leggen. Bak je ze eerst in de olie, dan daarna in de
schaal of braadslee leggen.
De honingmarinade:
100 gram honing
Citroenrasp van 1 citroen
Citroensap van 1 citroen
2 eetlepels gehakte rozemarijn
Een scheut olijfolie
Een scheut droge witte wijn
1 eetlepel witte wijnazijn
1 eetlepel mosterd
2 a 4 uitgeperste teentjes knoflook

Doe alle ingrediënten in een pannetje en laat het zo’n 5 minuten zachtjes koken.
Haal de drumsticks uit de oven en bestrijk ze met een ruime hoeveelheid honingmarinade.
Dek de schaal of braadslee af met wat folie.
Zet ze weer terug in de oven en laat de kip nog zo’n 20 minuten garen. Haal de kip dan weer
uit de oven en giet de rest van de marinade over de kip. Laat het geheel, afgedekt met folie
nog een kwartiertje langzaam garen.
Beste gasten,
Tot, bijna, zover deze nieuwsbrief. Wellicht met een beetje over-ego, vanwege al dat boekennieuws.
Maar ik hoop dat jullie er (toch) van genoten hebben. Hopelijk zien wij elkaar op 19 februari, anders op
Kreta. En zo niet, wellicht ergens anders op onze aardbol. Hoe dan ook, tot de volgende nieuwsbrief.
Hartelijke groet, ook van Siemon, Sacha en Maria

Hieronder nog een mededeling over een coaching/training van Josée Stenvers op Kreta.
Wil je meer weten, dan kan Josée op de gastendag daar alles over vertellen. Zij is daar aanwezig.

“Een zonnige kijk op leven en loopbaan”
Vind het antwoord op de vraag over jouw leven en loopbaan !

Mirtos : maandag 9 t/m vrijdag 13 mei 2011
Wegens het 10 jarig bestaan van
Stenvers Loopbaanadvies Coaching Training
wordt deze week wederom aangeboden door Josée Stenvers,

loopbaanadviseur - coach - trainer - trainingsacteur.
Enkele ervaringen van deelnemers aan ‘Een zonnige kijk op leven en loopbaan.’

“Of je nu komt als groep of individu, Josée heeft het vermogen je tot de kern van
jezelf te brengen op een manier dat je zin krijgt om het aan te gaan pakken.
Daarbij maakt de combinatie van de energie die de omgeving uitstraalt, een verblijf
in ‘Mertiza’ én Josée’s unieke aanpak deze week tot een absolute aanrader !!”
“Helemaal los van mijn bestaande situatie en omgeving heb ik in een ontspannen
sfeer stilgestaan bij mijn leven; ik heb veel inzicht gekregen en weet hoe ik verder
kan!”
“Josée, luisterend oor, beschouwend en bemoedigend én met heel veel humor en
plezier”.
“Ook de lunches en het transfer van en naar Mertiza waren perfect geregeld.
Kortom : ik had dit voor geen goud willen missen !”
Kijk voor nadere informatie op www.stenvers-loopbaancoaching.nl
Specifieke informatie bij ‘Nieuws’ en ‘Kreta’.

