februari 2012

991 maal verzonden

WAAR MEERT DE “ELLADA” AAN?
Knolselderij
in Griekse keuken. Kan dat? Smaakt dat?

Bijzonder boek over het
leven in Griekenland

Wie is Katerina
Tsiridou? En….
Waar kun je haar
ontmoeten?

Beste gasten, beste lezers van de Nieuwsbrief,
Het is leven in twee volstrekt verschillende
werelden. Binnen, in mijn verwarmde
werkkamertje op de bovenste etage van
een flatgebouw en buiten, waar
gevoelstemperatuur -12 heerst. Binnen
mijn computer met op het beeldscherm
plaatjes van zonbestemming Zuid Kreta en
buiten het uitzicht op wereldstad Almere,
waar mensen diep weggedoken in muts en
sjaal zich winkel- of huiswaarts spoeden.
Binnen op mijn bureautje papieren waarop
ik een zonvakantie in Mirtos bevestig en
buiten kranten waarin de schaatskoorts
wordt benadrukt. Leven tussen
Vierwindstreken Tour en Elfstedentocht.
Niet dat het veel zou helpen als wij nu in
Mirtos zouden zijn. Griekenland beleeft zijn
koudste periode sinds lange tijd en zelfs
Kreta heeft een wit manteltje gekregen. Daar is het buiten koud en binnen is het ook niet altijd aangenaam,
vanwege de zonnige kijk op bouwen, die de Grieken erop na houden.
(De foto van is Paul, genomen een paar weken geleden in zijn dorp Mithi)
Het is begin februari. De tweede maand van het jaar. Terugkijkend op januari kunnen we zeggen dat het
aantal boekingen voor 2012 verrassend hoog is. Veel bekenden, maar ook een mooi aantal nieuwe namen
mogen we als gasten inschrijven. Gewone vakantieweek of -weken, maar ook wandelweken,
Vierwindstrekenarrangementen en andere combivakanties. De angst dat de crisis er als sneeuwballen is
ingewreven, is onterecht gebleken. Mensen willen nu eenmaal op vakantie. En als zij dat willen, dan mag dat
best bij ons. Toch?
In deze nieuwsbrief een paar mooie concerten van Katarina Tsiridou, aandacht voor het wandelen,
nogmaals, omdat wij nog plek hebben van 20 – 27 april, een lekkere kooktip van Siemon en nieuws over
verlenging van de vroegboekkortingen en wat wetenswaardigheden uit Griekenland.
Kortom, veel leesplezier
Nieuw Magazine
De Griekse Gids is dé website voor Griekenland. Wendy en Jorgos,
een Nederlands-Grieks echtpaar beheert deze site. Het is zelfs hun
bron van inkomsten.
Op de Vakantiebeurs werd ik verrast door de uitgave van een
glossy magazine met de zelfde naam: “Griekse Gids.” Het blad
onderscheidt zich van Griekenland Magazine door vooral het accent
te leggen op bestemmingen. Het blad ziet er heel goed verzorgd
uit. Je kunt het bestellen via de website van Wendy en Jorgos.
www.grieksegids.nl Of het blad eenmalig blijft of een vervolg krijgt,
kon het echtpaar mij nog niet vertellen.
Eind februari vertrekken wij
Wij zijn alweer aan onze laatste maand in Nederland begonnen.
Jongens, meisjes ook, wat gaat het toch snel. Deze maand zullen
we volop gebruiken om nog vrienden te zien, verder uiteraard
gasten te woord staan via mail of telefoon en ikzelf ben ook nog
betrokken bij het Songfestival Concert op 19 februari, waar nog
kaarten voor zijn. Mertiza geeft daarop een kleine, maar leuke
korting. Daarover meer. Wij moeten ons huis verlaten op 28
februari. We hopen op die dag richting zuidoosten te rijden.

Kompania Siga speelt woensdag 15 februari vanaf
19.00 uur in Grieks Restaurant Delphi te Assen

Nog kaarten voor Songfestivalconcert www.baku2almere.nl op 19
februari.
Dit alternatief voor het Nationaal Songfestival, dat mede door ons wordt
georganiseerd, wordt een leuk avondje uit. Een kleine twintig deelnemers,
waaronder Nick Teunissen en zijn Kompania, die mijn liedje “Heimwee” gaan
vertolken, zullen er hun bijdrage laten horen, afgewisseld door enkele
Songfestivalcorifeëen.
Burgemeester Annemarie Jorritsma zal het feest openen. Na afloop is er een
afterparty in een van de Almeerder horecagelegenheden.
Aanvang 20.00 uur. Kaarten normaal € 12,50.
Maar met MERTIZAKORTING nu € 10,- Bestel ze via info@mertiza.com
(Er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar)

Liedje Heimwee is nu klaar en te vinden op Youtube
Afgelopen weken zijn Nick Teunissen, Theo van Halen, beide gasten en goede
vrienden, met mij weer de studio ingegaan om het nummer dat velen van jullie
inmiddels kennen nogmaals onder handen te nemen. Er is een violist aan
toegevoegd en het nummer is verlengd. Wij krijgen er hartstikke leuke reacties op.
Het nummer is in de Schouwburg in Almere te horen en te zien, maar nu al via
Youtube. Intypen Nick Teunissen Heimwee en je kunt verzinken in een
nostalgische bui.

WANDELEN VAN 20 – 27 APRIL
De aanmeldingsdatum voor de
wandelweek van 27 april is verlengd.
Wij krijgen nu een aantal vragen om meer
informatie en willen alle gelegenheid
geven om mee te doen. Klik onze
wandelsite www.mirtos-wandeldorp.com
aan en ga er eens lekker voor zitten.
Verlenging van je verblijf is mogelijk.
Angela hoopt half maart weer terug te zijn
in Mirtos. Dan gaat ze volop aan de slag
met Mirtos Wandeldorp.

KATERINA TSIRIDOU
& Kompanía
Katerina Tsiridou en de leden van haar
kompanía behoren tot de top van de
hedendaagse rebétika en smyrneïka
vertolkers in Griekenland. Deze Griekse
zelfkantliederen uit de eerste helft van de
vorige eeuw behoren tot de oosterse
muzikale traditie.
Als maatschappelijk en cultureel
verschijnsel passen ze in het rijtje van de
Amerikaanse blues, flamenco, fado en
tango.
Katerina Tsiridou :
zang, baglama, zills
Dimitri Kranidas :
bouzouki, ûd, zang
Niko Protopapas :
gitaar
Hector Cosmas :
viool, baglama
Sotiris Papatragiannis : zang, baglama

Tourschema
4 mei EEKLO (B)
zaal N9, Molenstraat 165
www.n9.be.
Aanvang: 21.00uur
5 mei WAGENINGEN
Bevrijdingsfestival-Salverdaplein
Tijd: 14.30-15.30 uur; gratis
5 mei WEESP
Theater City of Wesopa, Herengracht 23/
www.wesopa.nl
Aanvang: 20.15 uur; Entree: € 15,00
6 mei NIJMEGEN
Luthers Kerkje, hoek Daalseweg/Pr. Hendrikstraat
www.xapaaudio.nl/charamanagement.html
Aanvang: 16.00 uur; Entree: € 15,00. Bestellen via
chara@palioparea.nl
9 mei VILVOORDE (B) C.C. Het Bolwerk, hoek Bolwerkstraat/Olmstraat
www.cc.vilvoorde.lcp.be
Aanvang: 20.30 uur; Entree: € 13,00
10 mei AMSTERDAM
De Melkweg, Lijnbaansgracht 234a
www.melkweg.nl
Aanvang: 20.30 uur; Entree: € 20,00
11 mei ANTWERPEN (B) Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14
www.zuiderpershuis.be
Aanvang: 20.30 uur; Entree: € 15,00 (voorverkoop € 12.00)
12 mei DORDRECHT
Museumstraat 65/www.kunstkerk.nl
Aanvang: 20.00 uur; Entree: € 12,50

Roosmarijn Mavrikou – Zevenhuizen
EEN VREEMDE KIJK OP GRIEKENLAND
ISBN 9789461930682
De crisis in Griekenland maakt veel bij mensen los, zowel in Griekenland als
in de rest van Europa. Dit boek geeft een andere kijk op veel misvattingen
en de schuldvraag. Met dit boek krijgt u een inside-story van de Griekse
samenleving. Beschrijving: Sinds juni 2007 woon ik in het land dat nu bijna
elke dag de voorpagina's van de kranten in heel Europa siert en met
regelmaat het openingspunt is in vele nieuwsprogramma's. De reden van
nieuwswaarde? Ons naderende faillissement en de paniek die dat
veroorzaakt bij alle andere eurolanden. Geen blij feit. Het zweet breekt de
ministerpresidenten en alle ministers van economische zaken van deze
landen uit en zij staan onder geweldige druk. De boodschap is dat de
beurshandelaren het vertrouwen in de euro verliezen en deze in nog groter
gevaar komt. Dit zal verstrekkende gevolgen hebben voor de banken, de
economie van de andere eurolanden, alsmede hun positie in de rest van de
wereld. Nu ben ik geen econoom, maar sinds ik het nieuws over mijn
nieuwe thuisland op alle mogelijke binnen- en buitenlandse kanalen volg,
en de krantenberichten dagelijks lees, ook zeker geen leek meer.
Bovendien woon ik hier en onderga ik de crisis zelf. Want, waar de
angst in andere landen ligt, wanneer die daar echt toe zal slaan, is
deze hier al in volle vaart aan de gang.... Met dit boek krijgt u een
inside-story van de Griekse samenleving, die nu letterlijk en
figuurlijk in de kou staat.

Roosmarijn Mavrikou woont sinds 2007 op het eiland Skyros
en runt samen met haar Griekse partner een hotel en een
schoonmaakbedrijf.
Ben je geïnteresseerd in meer informatie over Roosmarijn?
Lees het uitgebreide interview: Google:
http://www.grieksegids.com/weblog/2011/11/20/interview-metroosmarijn-nederlandse-op-skyros/

VROEGBOEKKORTING VERLENGD TOT 15 FEBRUARI
dat betekent: 25 Euro per week per studio of appartement en
in oktober: 30 Euro per week per studio of appartement

Mertiza Actief!!!!!!!!!!!
Vanaf 15 april hebben wij enkele mountainbikes ter beschikking.
Deze zullen worden onderhouden door Jan van der Steen, die
als snorkelaar in Mirtos verblijft. Wie kent hem niet.
De huurprijs willen we nog even bekijken, maar gasten van
Mertiza en Aleikos Panorama krijgen een heel vette korting.
Tevens hebben wij vanaf 1 april Nordic Walking Sticks ter
beschikking, die gratis mogen worden gebruikt. Een vasthoudertje voor de wandelaars.

Stoofschotel van kip en selderijknol

Voor 2 of 4 personen:
Ik heb hier gekozen voor kipdrumsticks en reken dan op 2 drumsticks per
persoon.
Verder is het een heel Grieks recept met een “Dutch touch”.
Ingredienten:
8 kipdrumsticks, ontveld
zout en peper om de drumsticks in te wrijven
½ kop bloem
een flinke scheut olijfolie
1 a 2 uien in stukjes
1 kop gemalen selderijknol (in de blender)
1 ½ kop gesneden champignons
1 blikje tomatenpartjes
2 teentjes knoflook, geperst
enkele blaadjes rozemarijn
2 eetlepels peterselie
Wat water (facultatief, want tomaten hebben
misschien voldoende vocht)
Voorbereiding:
Ontvel de drumsticks ( met keukenpapier) en wrijf ze in met zout en peper en laat 5 minuten
intrekken.
Pak een hapjespan en verhit de olijfolie.
Ondertussen: snijd de knolselderij in plakken en vermaal ze in de
blender, snijd de uien in stukjes en zo ook de champignons. Ontvel
ook de teentjes knoflook.
Strooi de bloem in een diep bord en rol de drumsticks daar na 5 minuten
in om. Als de olie heet is, kun je de drumsticks hierin aanbraden tot er
een lekker bruin korstje op komt. Als dat korstje er is, leg je de
drumsticks in een ovenschaal te rusten.
Giet nog een beetje olie in de hapjespan. Doe daarin de ui, champignons en
selderij. Knijp hierboven de knoflook fijn en schep het lekker door elkaar.
Is het eenmaal lekker aan het sudderen, voeg dan de rozemarijn,
peterselie en tomatenpartjes en eventueel wat water toe.
Is dit mengsel na ongeveer 5 minuten goed gestoofd, eventueel nog wat zout
toevoegen en over de kipdrumsticks gieten. Bedek het met aluminiumfolie en
zet het ongeveer 1½ uur op 175 graden in de oven.
Serveer er patates frites, gebakken aardappels of rijst bij.
PS. We hebben van “the left overs” een heerlijke crème gemaakt met de staafmixer
voor op een toastje, eventueel met wat feta, iets heel speciaal Grieks!

KALI OREXI

DE SCHANDPAAL ZO GEK NOG NIET
“Griekenland doet genoeg”. Dat zei Wouter Bos afgelopen
donderdag. Volgens hem een terecht pleidooi om de schuld
van het land voor een groot deel kwijt te schelden. We gaan
zien of grootmoedigheid van de schuldeisers nog bestaat,
“Geen grotere filantroop dan Mees & Hope” , zeg ik altijd
maar.

Nu is Mees & Hope ooit opgegaan in AMRO, daarna in
ABN AMRO en dat is nu ook een deeltje Fortis, geloof
ik. Waren dat niet banken die de Nederlandse staat,
dus wij belastingbetalers, moesten redden van een
ondergang, waar de Costa Concordia nog wat van had
kunnen leren?
M.a.w. als je ooit zelf een drenkeling was, op
bijvoorbeeld de “Herald of Free Enterprice”, dan ben je
toch aan je stand van overlevende verplicht een
opvarende van een boot, met weliswaar een
ongelooflijke oetnul als kapitein, te redden. Toch? Kijk,
daarmee is mijn redenering rond en kloppend.
Nu had Griekenland had niet één dropnul als kapitein, ze hadden er een heel regiment van.
Regeerders, captains of industry, reders (ja hoor) en andere graaigrijpers aan de top. Die deden het
schip Griekenland bijna zinken en de meesten zijn op tijd met een goedgevulde reddingsboot richting
belastingparadijs gevaren.
De boot, de bank en de bedeling. Titel voor een boek of een toneelstuk. De boot die zonk, de bank die
eiste en de bedeling die moest bedelen. (let op de klemtoon).
Genoeg dus. Dat zegt Bos, dat zegt Wellink, die
omtrent dit onderwerp zijn poot dubbel stijf houdt
en ikzelf ben ook al enige tijd die mening
toegedaan. En dan nu ook nog enthousiast
gemaakt door de Griekse regering, die zijn uiterste
best doet om, wel aan boord gebleven, het schip te
redden van een kantje boord.
En wat heeft de leiding van het land nu ondermeer
gedaan? De schandpaal opgericht. Een oud middel,
dat volgens mij uit de vroege Middeleeuwen stamt.
Barbaars? Toen wel, want men mocht de
genagelde met rotte eieren en fruit, dat ver over de
datum was, bekogelen. Niet te verwarren met het
populaire stenigen, wat veel harder scheen aan te komen en tot blijvend letsel kon leiden.
De schandpaal. Enkele duizenden Grieken zijn onlangs aan dat
barbaarse, maar effectieve kleingoed genageld. Met op de eerste
plaats een mijnheer die de belasting met bijna 1 miljard Euro heeft
ontdoken. Op de tweede plaats een mijnheer die enkele tonnen
minder heeft gerotzooid, maar toch goed voor een aardig paleisje
op, zeg maar, Corfu. En zo steeds een iets minder groot bedrag,
maar groot genoeg om op de lijst te komen. Een soort Quote 2000.
De types die bovenin het luxe cruiseschip Ellada Palace een enorme
hut hadden, die ze gemakkelijk konden verlaten, toen de nullo van
een kapitein via de intercom meldde dat er een technische storing
was. Amahoela, dit was gewoon een codewoord voor: vluchten
mijnheer Rolex, vluchten mevrouw Chanell, er komt zometeen een
onaangename onderzeese oneffenheid waar we bovenop varen! Vul
uw poensloep en vertrek. En zo geschiedde.

Onderin, de arme mensen van dek 0, -1 en -2,
die de code niet kenden. De gewone man en
vrouw op dek 1, 2, 3, 4 en 5 hadden daar
evenmin van gehoord. Daar bevonden zich dus
de mensen, die vandaag de dag niet een halve
bankinstelling achter de hand hebben, maar een
kartonnen doos, een hapje van tafeltje verrekje
en een stukgeslagen toekomstdroom.
Dus hoera voor de schandpaal. Hoe ver of
dichtbij die inhalers zich ook bevinden, ze staan
in hun land te kijk. En hoe! De tijd dat hun
gedrag door sommige Grieken stiekem werd
bewonderd is absoluut voorbij.
Jammer dat men in Athene erbij zegt, dat maar een heel klein deel van het gestolen geld kan worden
terug gekregen. Geld waarmee het land bijvoorbeeld weer kan investeren in plaats van alleen maar
bezuinigen.
We hopen dat Bos, Wellink en
Ridder hun zin krijgen. Dat het
land op adem kan komen. Dat
het prachtige schip Ellada weer
kan varen met de tweekleur
hoog in top. Dat het alle havens
van de wereld kan binnenvaren
met enthousiaste wuivers aan de
kant, zonder een onvertogen
woord. Met aan boord aardige
mensen die de verwelkomers
aan de kade uitnodigen om de
loopplank op te gaan en binnen
te treden en te genieten van
zoveel schoonheid en zoveel
hartelijkheid.

Dus heb je een haventje, of een
steigertje voor het huis of in de
buurt?
En er is geen klip of ijsberg?

AANBIEDINGEN ?
Lees onze aanbiedingenbrief van enkele weken geleden
en anders sturen we deze gewoon nog even toe.

Iedereen droomt van een vakantie op Kreta. Zo ook deze Engelse
politici, die tussen de debatten door even een Griekse dans oefenen.
ALLEMAAL EEN GOEDE FEBRUARIMAAND GEWENST!

Maria, Siemon, Sacha, Janja en Dick !

