VILLA MERTIZA

VILLA LAMBROS
DEZE BRIEF WORDT VERZONDEN SAMEN MET DE NIEUWSBRIEF VAN JUNI. ZIE ONDERAAN
____________________________________________________________________________

LAST MINUTE VLUCHTEN IN JULI
Via onze relaties in Nederland kunnen we nog last minute vluchten aan
jullie doorgeven. Vanaf 6 juli zijn er vluchten voor rond de 250 Euro. De
prijs loopt daarna wat op. Rond de 20ste zijn er geen aanbiedingen te
melden.
Wij hebben in Villa Mertiza nog plaats vanaf nu. In Tertsa vanaf 15 juli.
___________________________________________________________
Beste lezers van de Nieuwsbrief,
De afgelopen maand ging er van alles mis met de Nieuwsbrief. Er waren slechts 192
verzendingen mogelijk, van de ruim 500 die wij hebben. Deze 192 hebben tot
vervelens toe de mail gekregen. Minstens 3 maal. Daarvoor onze excuses! De
overige gasten hebben helaas helemaal niets ontvangen. En de Nieuwsbrief in
geïllustreerde vorm is helemaal niet verschenen. Daarom versturen wij naast de juli
versie ook de juni versie nogmaals.
Nieuwe opmaak van de Nieuwsbrief
Vanaf juli 2008 versturen wij de Nieuwsbrief als Adobe
document. In de bijgevoegde Email kun je lezen hoe
deze is te downloaden. Gelukkig kunnen wij vanaf
heden het complete verhaal toesturen inclusief de
foto’s. Hopelijk lukt het allemaal. Heb je vragen, mail
ons dan eventjes.

Zoals we in de junibrief schreven, hebben Siemon en ik een groot feest gehouden
voor vrienden en familieleden. Het werd een bijzondere gebeurtenis. Alle mensen die
dicht bij ons staan allemaal in Villa Mertiza en op woensdag de 18e op het strand van
Tertsa voor een geweldige lekkere maaltijd en Griekse live muziek. Helaas moest ik,
samen met Sacha en zijn aanwezige zus de vrijdag daarop naar Nederland omdat
mijn zwager was overleden. Weliswaar op zeer hoge leeftijd, maar niet minder
verdrietig voor mijn zus Janja. De zondag daarop is Janja met ons meegekomen.
Vreugde en verdriet liggen soms angstig dicht bij elkaar. En toch hebben we, als
familie, een heel goede tijd samen gehad. Onze feestgasten hebben het 1 of 2
weken zeer naar de zin gehad.

PAUL: GERONNEN EN GEWONNEN
Een week voor de festiviteiten
begonnen, kwam Paul terug op de
plaats waar hij zijn brommer had
geparkeerd. Amsterdamse toestanden in
Mirtos, want zijn kleine plof, waar hij
iedere dag van afhankelijk is, was
gestolen. Zoekacties mochten niet
baten.
Een tijdje heeft Paul van onze auto
gebruik gemaakt. Inmiddels waren bij
ons de festiviteiten begonnen en
stiekem hebben onze feestgangers een
inzameling gehouden. Op het
hoogtepunt van het feest werd Paul naar
voren geroepen, waarbij hem een
behoorlijk bedrag in handen werd
gestopt. Een geweldige actie! Een week
later kwam Paul terug uit Ierapetra met een nieuwe tweedehands plof. Een stevig
slot werd door de verkoper meegegeven als kadootje. Dit ter geruststelling van de
gulle gevers. Namens Paul nog zeer hartelijk bedankt.

Wie kende hem niet, Jorgos. De een noemde hem de
burgemeester, de ander duidde hem aan als de
professor. Wij noemden hem Jorgos de babbelaar.
Helaas is hij onlangs gevonden bij de haven, overleden
aan een hartaanval. De laatste jaren waren voor hem
niet echt prettig. Je zag dat hij ernstig achteruit ging.
Hij was vaak down, verdrietig. Ook omdat zijn
gezichtsvermogen snel minder werd en hij daaraan niet
kon worden geholpen. En ja, je mist deze markante
dorpsfiguur. Daarom deze foto, die wij kregen van
Salila van Dakanari.

Een nieuwe eetgelegenheid
Zaterdag aanstaande openen de eigenaren van de grote supermarkt, een kafenion,
broodjeszaak in de leeggekomen supermarkt aan de overkant. Voor de mensen die
dat weten, de winkel, waar je met een lift naar de eerste etage kunt.
Een horecazaak er bij en eentje eraf.
En zoals we eerder meldden, is Edem als koffie- en zoetwarenzaakje opgeheven. De
dames die dit tentje runden hebben zich op de plastic markt gestort. Dus veel
opblaasbaar speelmateriaal. Maar ook badkleding, wat sieraadjes e.d.

Maria Kruidje
Zo noemen wij Maria van het Natural Products winkeltje. En dan schatert zij weer
oorverdovend en…hartverwarmend. Zij meldde ons dat je bestellingen die je bij haar
doet, gewoon via de post in Nederland en België kunt ontvangen. Kijk maar eventjes
op haar website. Alleen de olijfolie kan zij niet per post verzenden. Dat gaat per
grotere zending naar Nederland. Dan moet je nog even geduld hebben tot
november. Haar adresgegevens geven wij hierbij nog
een keertje door:
tel: 0030 - 28420 - 51410
fax: 0030 - 28420 - 51410
mobiel: 697 256 7521
e-mail: Natural Products
internet:
http://www.natural-products.de.vu
EVENTJES EEN SFEERFOTO
Aladin heft inmiddels volop spulletjes.
Gelukkig weten meer mensen dat nu en
zodoende is het dubbel leuk om ook onze
shop te runnen. Inmiddels heeft Marjoleine
Bruin gravures en schilderijen bij ons hangen,
als tentoonstelling en ook voor de verkoop.
Een foto impressie:

Septembermaand Supermaand
De warme zomerweken liggen nu voor ons.
Maar het wordt vanzelf ook weer september.
Een mooie maand, goede temperatuur en niet
te vergeten een heerlijke zeetemperatuur.
Wellicht een goed idee om een tijdje in Mirtos te verblijven. Wij hebben nog
verschillende studio’s en appartementen vrij. Dat geldt overigens ook voor oktober.
En ook oktober is een heerlijke maand.

Als je het leuk vindt om in groepsverband naar ons toe te komen, dan verwijzen wij
graag naar de, inmiddels bij de Nieuwsbrief
abonnees bekende, Boom Lezersreizen. Meer
informatie over een georganiseerde wandelweek
in Mirtos van 22 – 29 september, kun je lezen op
www.boomlezersreizen.nl
OUDE FOTO’S VAN MIRTOS
Een gast van ons is in Mirtos geweest in de zeventiger jaren. Hij stuurde ons enige
foto’s uit die jaren. Daarvoor onze hartelijke dank. Wij drukken er een paar af.
Allemaal ter hoogte van Ermioni, tegenover de kiosk van Heleni en Restaurant
Katherina van Yannis. Kees, hartelijk dank.

TENSLOTTE:
Hierna hebben wij voor jullie nog de brief van juni. Deze drukken we in zijn geheel
af. Daarin ook een column van de maand en een lekker recept. Volgende maand een
nieuwe column.
Iedereen een heel goede zomer gewenst en graag tot de volgende Nieuwsbrief.
Maria, Siemon, Paul, Sacha en Dick

VILLA MERTIZA
www.mertiza.com
VILLA LAMBROS
www.tertsa.eu
Beste lezers van de Nieuwsbrief,
De zomer is ingetreden. Hogere temperaturen, ook ’s avonds. Een verademing voor
Maria die, klein van stuk, altijd moeite heeft om de dekbedovertrekken te
verwisselen. De dekbedovertrekken verdwijnen in de kast en maken plaats voor een
luchtig lakentje. Met 23 graden ’s avonds en ’s nachts meer dan voldoende om lekker
warm te blijven.
De maand mei was in het dorp behoorlijk rustig, althans na de Nederlandse
meivakantie. Gelukkig konden wij ons in Villa Mertiza verheugen in een grote
belangstelling. Zowel qua boekingen als passanten.
Zoals een Noors echtpaar, dat voor de deur van Villa Mertiza parkeert en met krant
en al de auto uitkomt. Wij herkennen het artikel uit Aftenposten. “We know you!”
We kunnen de link direct leggen, maar zijn toch oprecht blij verrast. Wij nodigen de
gasten uit voor een kop koffie en raken aan de praat. “You are famous in Norway”.
Ja ja. Feit is dat dit artikel heel veel reacties heeft opgeleverd, wederom boekingen
en passanten. Ook omdat een krant in midden Noorwegen onlangs het hele artikel
nog eens heeft geplaatst. De Noorse passanten zijn nog enthousiaster dan wij over
het feit dat wij hier op Kreta in de grootste krant van Noorwegen staan. Ze nemen

een kamer en blijven zes nachten. Bij het afscheid, dat wij zoveel mogelijk altijd bij
de auto nemen, wordt als laatste de krant ingeladen. “Lykketreff med lokalbuss”,
lees ik weer. Over een gelukstreffer gesproken. Het is ons gewoon in de schoot
geworpen.
LAMBROS NIEUWS
Lange tijd was Villa Lambros alleen via de digitale snelweg te bereiken via afslag
www.mertiza.com. Nu is www.tertsa.eu de eigenzinnige nieuwe website. En wil je
dan toch nog uitkomen bij www.mertiza.com, dan is het even een doorlinkje en
klaar.
Villa Lambros heeft nu een basement studio ingericht. In totaal drie studio’s en twee
tweekamerappartementen. De familie wil de basement studio vooral gebruiken voor
passanten.
TERTSA NIEUWS
Er heeft zich nu een nieuw tentje gevestigd aan het strand van Tertsa. Tussen het
restaurant van Lambros, Jorgos en Elefteria en het grote nieuwbouw complex dat
vorig jaar is geopend. Dus nu drie gelegenheden aan het strand, dat overdag
dagjesmensen aantrekt, ook uit Mirtos en dat ’s avonds voor een enkeling een plekje
is om even weg te dromen met uitzicht op zee.
MERTIZA NIEUWS
Deze junimaand is heel speciaal voor ons. Siemon en ik vieren dat wij elkaar 25 jaar
geleden hebben ontmoet en elkaar niet meer hebben los gelaten. Daarnaast is
Siemon afgelopen april 50 geworden. Onze familieleden en onze goede vrienden
worden binnenkort ingevlogen om een week bij ons te zijn. Sommigen knopen er
nog een weekje aan vast. Op 18 juni hebben we een strandfeest op Tertsa, bij
Lambros en familie. Bijna al onze gasten verblijven in Villa Mertiza. Een enkele
hebben wij elders ondergebracht. Wij verheugen ons zeer op het feest.
In juni hebben wij voor de derde keer, sinds wij Mertiza runnen, de dansgroep van
Gertrude Arents ontvangen. Altijd een feestje met blije dansende mensen.
Hoogtepunt was tot nu toe ondermeer een kruidenlunch in Dakanari. Verzorgd door
Sacha en Siemon.
Al met al is juni tot 22 juni volgeboekt.
ALADIN
Na de eerste expositie van zwart-wit foto’s gemaakt door Marjan Schelvis, maakt
Aladin zich op voor een tweede tentoonstelling. Kleurrijke gravures en schilderijen
van Marjoleine Bruin zullen binnenkort de expositiewand sieren. Marjoleine werkt al
jaren als schilderes in Amsterdam. Het figuratieve werk is vrolijk, ze werkt met
simpele lijnen en vereenvoudigde figuurtjes. Dat is vooral haar werk tot nu toe. Ze is
bezig met een nieuwe richting, die ook in Aladin voorzichtig aan zichtbaar wordt.
Inmiddels biedt Aladin veel meer keuze aan Kretenzer doeken en ook aardewerk, dat
gemaakt wordt in de buurt van Heraklion. En niet te vergetende ruimere collectie
Marokkaans aardewerk, lantaarns en lampen.

Sacha’s tweede leven.

Bijgaande foto doet niet vermoeden dat hij met
sierlijke hand ’s morgens vroeg de lekkerste
dingen voor het ontbijt maakt. Houdt hij er een
geheim leven op na? Valt er te vrezen voor een
aanhanger van een politiestaat? Nee. Hier rust
hij even uit van een kleine rol in een film van de
bekende cineast Kostas Cavras, opgenomen op
Kreta. Cavras is bekend door films, als Z en
Missing. Niet de minste dus. Niet alleen Sacha
was figurant. Ook andere (tijdelijke of niet
tijdelijke) inwoners van Mirtos leenden hun gezicht voor de film. Nu maar hopen op
een galapremière in Mirtos met rode lopers en limousines. Zou Prima tour die
leveren? We gaan informeren.

SIEMONS SMAAKMAKENDE KRIJGERTJES
Gevulde peperia
Met enige regelmaat krijgen we zakken met tomaten, komkommers en mispels
(mousmoula’s) waar we een goede bestemming voor moeten vinden. Afgelopen
week kregen we een zak met peperia’s, dat zijn de langwerpige lichtgroene en
oranje paprika’s. Die hebben we gevuld met een pittig mengsel en in de oven
klaargemaakt. Je kunt ook gewoon rode of gele paprika’s gebruiken. De groene zijn

minder geschikt omdat ze iets bitterder zijn;die moet je eerst 5 minuten in kokend
heet water leggen.

Ingrediënten:
8 langwerpige peperia, de kop eraf en schoongemaakt.
Voor de vulling:
400 gram gehakt ( varkens- runder of gemengd)
2 koppen (basmati) rijst
3 tenen knoflook
1 ui, gesnipperd
1 courgette in blokjes
1 tomaat in stukjes
Mexicaanse tacokruiden
Een klein blikje maïs
Een blokje feta, verkruimeld
Tabasco
Olijfolie
Bereiding:
Kook de 2 koppen rijst in ruim water met een scheut olijfolie en wat zout volgens
recept en laat het afkoelen.
Bak het gehakt aan in een hapjespan met hete olijfolie. Doe na een paar minuten het
vuur wat zachter en doe er de gesnipperde ui en dun gesneden knoflook bij. Strooi
er tacokruiden naar smaak over.
Voeg de courgetteblokjes, de tomaatstukjes, feta, maïs en rijst toe en laat het 5
minuten pruttelen.
Doe in een ovenschaal een bodempje water, een scheut olijfolie en wat azijn. Vul de
peperia met het mengsel en leg ze in de ovenschaal.
Zet de schaal in een voorverwarmde oven op 180 graden en laat het ongeveer 30 tot
45 minuten garen.

DAAR BIJ HET KLEINE CAFE AAN DE HAVEN
Griekenland kent 2200 eilanden. Van Kreta tot krentenbol. Veruit de meeste zijn
onbewoond en dus van generlei waarde. Toch brak er ruim vijftien jaar geleden bijna
een kleinschalige derde wereldoorlog uit, naar aanleiding van een geschil tussen
Turkije en Griekenland over zo’n rotsblokje boven de zeespiegel. De Turken hadden
op een onzalig moment voet aan wal gezet op het eilandje en er hun vlag geplant.
Een stukje grond van nog geen vierkante kilometer. In Griekenland werd alarmfase 1
uitgeroepen. De hele democratie was in rep en roer. Alle mannen van het land
kregen een oproep paraat te zijn en op verschillende eilanden in de buurt van de
krentenbol moest de manlijke bevolking boven de achttien een geweer in ontvangst
nemen. Hoewel zwaar verboden, werd er natuurlijk toch wat geëxperimenteerd met
het wapentuig. Vooral toen de al verhitte politieke discussies naar aanleiding van het

incident nog verder werden opgestookt door stevige hoeveelheden Ouzo. Dit
drankje heeft niet voor niets de bijnaam Crazy Water. Resultaat was, dat de munitie
in het luchtledige was verdwenen en de dag daarop er geen man te bekennen viel.
De Grieken hebben het eiland terug veroverd zonder bloedvergieten en vandaag de
dag graast er een generatie schapen van ver na de oorlog, terwijl de Griekse vlag
vrolijk wappert in de wind.
Een groot aantal eilanden is wel bevolkt en omdat de meeste daarvan geen vliegveld
hebben of minimaal een landingsstrip is men voor lijfelijk contact met de
buitenwereld aangewezen op boten. Van kleine knusse scheepjes tot reusachtige
varende flatgebouwen. Ze meren van klein tot groot aan in de havens van de
eilanden en het vaste land, niet te vergeten. Het is een wonderbaarlijk schouwspel.
Stel je maar voor. Je zit op het terras tegenover zo’n haven. Je drinkt een glas Ouzo.
Gelukkig heb je geen geweer in de hand. Vredelievend kijk je naar het
voortkabbelende gedreutel. Mensen slenteren wat heen en weer, er komt een
scootertje langs, er wordt over en weer wat gezwaaid, begroet, gehandenschud.
Kortom rust. Maar achter de schermen begint men wat onrustig te worden. Het
havenkantoor krijgt de aankomsttijd door van een verwachte boot. De deur van het
kantoortje van de pakketdienst wordt ferm geopend. In het reisbureautje komt een
hostess binnen, die een lijst uit de fax rukt. De bus op een ver parkeerterrein worden
gestart om de airco op gang te brengen. In verschillende huizen wordt nog een keer
het toilet doorgespoeld en de ruimtes geïnspecteerd of er niets vergeten is. Enkele
kafenions presenteren de rekening. Je hebt het nog niet door, maar dat duurt niet
lang meer. Want ineens komen uit allerlei hoeken en gaten mensen aangelopen,
aangebrommerd, aangereden in vol geladen auto’s. Men wordt naar de haven
toegezogen. Wat voorheen de rust regeerde, heerst nu een drukte van belang.
Gekakel en gekwetter, begroetingen en naar elkaar geroepen orders om koffers en
pakjes aan te pakken. De bus baant zich luid toeterend een weg door de inmiddels
verzamelde menigte. Een claxon die wordt overstemd door de scheepshoorn die
oorverdovend aankondigt: “Hier ben ik” Kom maar. Ik slok je met liefde op en breng
je naar je bestemming, waar ik je weer zal uitspuwen”.
Tussen alle mensen,
de auto’s de
karretjes, de
brommers, staat één
man, geheel gekleed
in het wit. Een witte
pet, een witte broek
en daar tussen in
een witte jas,
gesierd met enkele
strepen. Boven die
jas en onder die pet
ontwaar je een
streng gezicht.
Twee donkere ogen
die rondspieden. Ze
observeren de
menigte, ze taxeren de situatie. De man in het wit weet: Dit wordt oorlog en ik en ik
alleen kan die oorlog winnen, als ik maar goed gebruik maak van mijn geheime
wapen. Mijn fluit. De boot meert langzaam aan, terwijl de klep van de kolos

langzaam naar beneden gaat. Het volk aan de haven dringt zich verder op. Het
gezicht van de witboord begint wat aan te lopen, nog even houdt hij zijn fluit
achterwege. Maar hij heeft hem wel bij de hand, ergens in zijn zak. Hij weet: Deze
oorlog kent niet één leger, maar twee. Want hij ziet bij het verder opengaan van de
klep aan de achterzijde van de boot ook mensen staan. Mensen die niet kunnen
wachten om aan land te gaan. Nog tegengehouden door een hopeloos dun stukje
kabel, maar die zal worden verwijderd of bezwijken onder de druk van het naar land
smachtende leger. De man in het wit knijpt bijna zijn fluit fijn. Hij weet: Deze legers
zullen elkaar ontmoeten, als ik niet zal ingrijpen wordt het een frontale confrontatie.
Ik alleen moet dat voorkomen. Hij staat alleen. Aan de ene kant de eilandbevolking,
aan de andere kant de zeevaarders. Hij weet ook dat het goed kan gaan als hij de
bootverlaters eerst aan wal laat gaan. Als iedereen van boort is, dan pas zal hij, met
behulp van zijn fluit, de eilanders hun gang laten gaan. De trossen zitten vast aan de
wal, een bemanningslid loopt op het touw af. Zijn handen zijn bijna bij de
ontgrendeling, van dat, wat de twee rotten uit elkaar houdt. Maar dan: Plotseling
maakt een in het zwart gehulde oude, kromme vrouw zich los uit het havenpubliek.
Ze loopt naar voren, de mensen kijken elkaar aan. Als zij gaat, dan wij ook. De man
in het witte uniform ziet wat er gebeurt. Hij probeert de zwarte bes terug te duwen,
grijpt haar bij de arm, ze rukt zich los,, terwijl de menigte op de kade in beweging
komt. Het geheime wapen. De fluit. De havenmeester, want dat is hij, grijpt in zijn
broekzak, brengt de fluit naar de mond en brengt het schelste geluid voort wat je
ooit gehoord hebt. Zijn handen heeft hij vrij om mensen tegen te houden, terug te
duwen, terwijl hij met twee bolle, rood aangelopen wangen, bijna zonder
ademhalen, het halve eiland tot eeuwige doofheid fluit. Aanvankelijk helpt het wat.
Hij kan eventjes op adem komen, maar dat is een kwestie van enkele seconden. Het
touw dat het scheepsvolk in bedwang hield is nu los en de menigte verlaat bepakt en
bezakt de boot. Overigens half vergiftigd, omdat de vrachtwagenchauffeurs al een
half uur voor aanmeren hun motoren hebben gestart. Het heeft dit leger fysiek
verzwakt, maar het moreel niet geknakt, integendeel. Men wil en zal nu het eiland
op. Daar staat familie, daar zijn vrienden, daar liggen de hotels, de bars, de
stranden. Opnieuw klinkt het snerpende fluitgeluid want de leger aan land pikt het
niet meer. Lang genoeg gewacht. Men wil de boot op. Daar wacht een lekkere stoel,
een bed, een bar, daar zijn vrienden, eilandgenoten of medereizigers met wie men
het zo leuk heeft gehad. Paars, bijna zwart. Het gezicht van de havenmeester staat
op barsten. Het zweet gutst hem door de pet heen als enkele meters voor de
uitlaatklep van de boot marine en landmacht elkaar treffen. De strijd is hevig en
bitter met wapens zoals koffers, tassen en in touw gebonden kartonnen dozen. De
meest effectieve zijn de rugzakken die stevig heen en weer worden gedraaid en veel
slachtoffers maken. Er zijn ellebogen die trefzeker zijn en niet te vergeten de
dodelijke woorden, verwensingen, vloeken die over de haven schallen.
De herrie is niet om aan te horen, niet in het minst door de claxons van de
vrachtwagens, hun ronkende motoren en het scherpe geluid van metaal op metaal
als de gevaartes via de klep naar buiten rollen.
Bij de man in het wit is de fluit langzaam uitgedoofd. Moedeloos draait hij zich om.
Hij heeft verloren, vandaag was het oorlog aan de haven. Net zoals gisteren,
eergisteren en net zoals morgen en overmorgen.
Als de boot nog maar net het ruime sop heeft gekozen, is er aan de haven bijna
geen mens meer te zien. Het slagveld is als bij toverslag omgevormd tot een plek
van vredige rust. Alsof er niet bijna doden waren gevallen door frontale confrontaties
of door verpletterende tientonners wielen.

Neem dan nog maar een Ouzo aan die haven. Kijk vredelievend naar het
voortkabbelende gedreutel. Mensen slenteren wat heen en weer, er komt een
scootertje langs, er wordt over en weer wat gezwaaid, begroet, gehandenschud.
En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van onze nieuwsbrief.
Onze hartelijke groet
Maria, Paul, Sacha, Siemon en Dick

