BLIJFT GRIEKENLAND IN DE EURO?

ZOMERVAKANTIE
BOEKEN?
HET MERTIZA-TEAM
ZIT ER HELEMAAL
KLAAR
VOOR

BESTE LEZERS
Een extra editie onlangs en nu
een vervroegde juli-uitgave. De
week waarin 1 juli valt ben ik al
een aantal dagen in Nederland.
Door omstandigheden, heet dat.
Maria, Siemon, Mylene, zij blijven
op hun post.
Wij zitten ver weg van Nederland
en Nederland zit ver weg voor
ons. Soms zouden wij willen dat
we ietsje dichterbij zouden
zitten. Voor als het iemand niet
goed gaat, bijvoorbeeld.
Maar Griekenland is te mooi om
het in te ruilen voor, laat ik
zeggen, Luxemburg.
mburg. Griekenland
is ook te mooi en zijn inwoners
zijn te aardig om zo in de penarie
te zitten. Het bracht ons de
afgelopen week bij de Nederlandse media. Mertiza gedrukt en
Mertiza on air. Vrijdag 26 juni
vlieg ik naar Rotterdam. Op 1 juli
ben ik weer terug. Hoe
oe zal ik het
land terugzien? Hoe zal het de
mensen hier vergaan? Is er
opluchting of droefenis?
Griekenland heeft juist nu heel
veel aan een goed vakantieseizoen.
Stel je maakt de keuze om
komende zomer een tijdje in
Mirtos te vertoeven, dan kun je
vooral via Düsseldorf vaak voor
een heel aardige prijs retour
vliegen. En weet zeker: De
Grieken zullen je er zeer
dankbaar voor zijn.
VEEL LEESPLEZIER

MERTIZA FLAPPENTAPT UIT EEN
ANDER VAATJE
Maandag 22 juni. Om kwart voor acht ’s morgens, Griekse tijd, als
Siemon zijn sponde verlaat om met Maria de ontbijten te maken, gaat de
telefoon. De Heer staat op. Nee, ik heb het niet over een religieuze
ervaring en ik heb het al helemaal niet over mijzelf. ‘De Heer staat op’ is
een radio 2 programma van de VARA. Een werkelijk alleraardigste
redactrice wekt mij uit mijn nachtelijke droom. “U staat in de Telegraaf’.
Ik ben ineens klaarwakker. O ja, ik heb gisteren iets gestuurd aan dit
ochtendblad, dat niet zo heel erg in mijn vakje favorieten staat. Men
vroeg om te reageren op de vraag, wat te doen, als de Griekse
pinautomaten geen Euro’s meer uitspugen.
Ik heb dus gereageerd met het artikeltje
uit de extra Nieuwsbrief van juni, waarin
wij stellen dat onze gasten geld kunnen
lenen, als de tappers van flappen in dit
land zijn opgedroogd. De journalist van
het populaire ochtendblad vroeg een foto van mijn tronie met op de
achtergrond Villa Mertiza. Jurrie gebeld en even later was er een heuse
fotoreportage gaande. De foto verstuurd en ik kreeg een kort mailtje terug:
waarschijnlijk morgen geplaatst. Best een leuke foto geworden overigens.
Jurrie, nog bedankt.

Maandagmorgen realiseer ik mij deze actie. De Telegraaf
mag dan niet direct op mijn schappen liggen, publiciteit is
niet verkeerd. Ja, ja, ik hoor sommige lezers brommen en ik
ken zeker een flinke grommer. Maar goed, gedaan is gedaan
en op maandag heb ik wel de VARA aan de lijn. Links
dankzij rechts, zal ik maar zeggen. Het eerste radiointerview. 8.45 Nederlandse tijd.

Het is al een beetje later als de telefoon gaat. Een 020 nummer, dus vast een
Amsterdamse gast. Het blijkt SBS6 te zijn. Een aardige, zo te horen, jonge redacteur,
die mij uitnodigt voor ‘Hart van Nederland’ Een item over de dreigende crisis en
waarom wij dan geld achter de hand houden, als onze gasten geen euro meer op zak
hebben en de cashmachines droog blijven. Dus een I-pet installeren, met reuze veel
dank aan Marjolein, onze pleegzoon Ismir bellen, om het plaatje even te regisseren.
Dat is immers zijn vak. Met hulpmiddelen als boeken ter verhoging van de
camerastand van de I-pet, wat extra verhogende kontkussens en de opnamen
kunnen beginnen.
Helaas een technische storing, het achtergrondpubliek kan naar het strand. Rond drie uur weer contact met
het Hart met de mededeling dat over een half uur de opnamen kunnen beginnen. Da’s leuk, maar ik heb geen

publiek meer. Ik bel, en snel, Marjolein, we grisgraaien wat gasten bij elkaar en vlak voor de opnamen komt er
nog een aardige familie bijzitten, zodat ik me even Pietertje Paulusma voel, die vertelt over onzekere, in dit
geval, financiële klimaten.
We nemen op en het is zo gebeurd. Het is een onderdeeltje van een reportage over vakantiegangers in en
naar Griekenland.
Eerder die dag ook een belletje
uit Lelystad, de standplaats van
Omroep Flevoland. Daarmee
maak ik een afspraak, zodat
rond kwart over zes Griekse tijd
ik een heel aardig gesprek heb met de presentator van het einde middagprogramma.
En dan ben ik bekkie-af. Tegen 7 uur ’s avonds, weer Griekse tijd, komt gast Richard op de proppen met een
andere i-pet en dankzij onze uitstekende, vernieuwde WiFi installatie kijken wij om zeven uur naar de
aankondiging van de 6 uur editie: Vanuit de hoofdstad is dit: ‘Hart van Nederland’. Met een man/vrouw of 15
bekijken wij het item. Natuurlijk voorbij in een vloek en een zucht, maar het leuke is, dat de kijkers op ons
terras vooral proberen te zien waar zij in beeld zitten.
En dan ligt er op tafel een briefje. Een
lief briefje van mijn oud NCRV collega
Hanne.
Daarop
een
tekstje:
Complimenten met je goede PR. Met
als beloning een zakje Engelse Drop.
Jammie.
De hele dag stromen er mailtje binnen
en ik lees ze vlak voor acht uur, als wij
ons kantoortje sluiten. In mijn mond
de tevreden smaak van heerlijke
Engelse Drop. Even later verdrongen
door wat lekkere slokken Ouzo.
Ik bedank iedereen die op wat voor
manier ook heeft gereageerd. Heel
leuk!

JIJ VERDIENT GRIEKENLAND EN GRIEKENLAND VERDIENT JOU
De zomermaanden komen in zicht. Schoolvakanties gaan beginnen. Veel
mensen hebben nog niet geboekt. En wij hebben nog volop plek.
Ben je enigszins flexibel qua vakantiedata? Mail ons en wij zoeken naar
de best betaalbare vluchten. Kijk voor sfeer naar ‘Mirtos The Movie’ en
‘Mirtos on the Move’ op YouTube.

KOMPANIA
SIGA
IN MIRTOS

13 optredens in ruim twee weken. Een hele tour, deze CRETAN TOUR 2015.
Van links naar rechts: Célina, Jan, Marjolein, Boris, Hans, Jurrie en Jaap, die de sterretjes van
de hemel hebben gespeeld. Iedere maandag hun repetities, die zij repetakis noemen (zoek
hierin de naam van een locale versnapering). Die brengen de groep tot steeds hogere
prestaties, zodat het publiek in Mirtos, maar ook in Makri Gialos, Kato Simi en Ierapetra volop
hebben kunnen genieten. Ons bijna favoriete optreden was in Hotel Esperides, waar wij als
Mertiza gasten langzamerhand meer en meer vermengden met een groep Griekse gasten van
Hotel Esperides. Zo mooi als je Kretenzers na ieder nummer ‘Bravo’ hoort roepen. Na afloop van
het optreden van onze zeven muzikanten nam één van de lokale mensen een accordeon en
vond er een ontroerende en toch vrolijke samenzang plaats. Het was nog lang onrustig.
Maar uiteraard was ons jaarlijkse koffieconcert ons Mertiza hoogtepunt. Een propvolle tuin en
een puike sfeer, dankzij de passie, waarmee de Kompania speelde. En wij zijn extra blij en
dankbaar, dat Marjolein, na een tijd van ziekte er volledig bij kon zijn. Vrouwen en Mannen van
de Kompania: Bedankt voor twee heerlijke weken!

WEG NAAR TERTSA
Toen wij ruim tien jaar geleden voor het eerst in
Tertsa kwamen, kregen wij de eerste paar
kilometers een behoorlijke weg aangeboden.
Geasfalteerd. De rest was het nog een zandweg.
Een paar jaar later werden de laatste kilometers
voor Tertsa ook verhard gemaakt. Maar er bleef
een niemandsland. Waarschijnlijk wilden de
gemeente Ierapetra en de gemeente Viannos geen
van beide het geld stoppen in het onverharde deel.
Het is overigens gemeente Viannos.
Maar hoe het ook zij, de weg wordt nu in zijn
geheel een verharde route. En dat is mooi voor de
vele fans van het kleine stranddorp, die wij
herbergen.

BRANDWEERWAGEN
in REGIO

MIRTOS
Dit jaar is het twee jaar geleden
dat vanuit Nederland een
brandweerwagen in Mirtos
arriveerde. Het bleek een hele
tour te zijn om alles te regelen
aangaande toestemming,
papieren met helaas bureaucratie.
Deze maand wordt de wagen onze regio ingestuurd. Het rond krijgen van een vrijwillige brandweer in
Mirtos was uiteindelijk niet mogelijk. Wel zijn er in het hoger gelegen Malles en Selakano vrijwilligers die
goed getraind en uitgerust met de wagen kunnen werken. En mocht de onverhoopte brand in lager gebied
uitbreken, dan kan men redelijk snel ter plaatse zijn. Brandweercommandant Dimitris liet ons weten heel
blij te zijn, dat de wagen nu kan worden ingezet, temeer omdat het beschikt over een grotere tank dan
zijn collega-wagens in Ierapetra. Tijdens de droge zomermaanden zullen wij, ook in Mirtos, de wagen zien
rijden. Als er weer regen valt, dus de droogte voorbij is, wordt Ierapetra de standplaats.
Wij hebben uit ons fonds € 1000,geschonken voor groot onderhoud en
enkele aanpassingen die nodig waren.
En nu maar hopen dat dit fantastische
cadeau nooit zal hoeven te worden
ingezet.

Kip met mosterd, honing, sinaasappel
en rozemarijn
( 3 personen)
Een recept geïnspireerd op één va
van de recepten
van Restaurant
aurant Votsalo, hier in Mirtos.

Ingrediënten:
3 kippendijen
6 eetlepels mosterd
honing
2 grote sinaasappels
1 takje verse rozemarijn
3 eetlepels olijfolie om in te
bakken
zout en peper naar smaak

Bereiding:
Zet een koekenpan op het vuur, laat hem heet worden en giet er de olijfolie in.
Wrijf de kippendijen aan beide kanten in met mosterd.
Bak de kippendijen om en om en laat ze bruin worden. Giet er dan wat honing overheen en
laat ze op een iets lager vuur staan; dit
dit gaat in 15 minuten langzaam karameliseren.
Doe er naar smaak wat zout en peper overheen.
Pel de sinaasappels en verdeel de partjes rondom de kip. Je kunt ook wat van de schil erover
verdelen.
Pak dan een ovenschaal en leg de kippendijen er in; verdeel daarna de sinaasappel partjes en
de mosterd/honingsaus er overheen. Neem wat van de verse rozemarijn en strooi die over de
schaal. Doe folie over de schaal en laat het geheel een klein uur op 180 graden in de oven
staan.
Lekker met aardappelschijfjes in de
d oven.
Neem hiervoor 2 of 3 grote aardappelen en snijd ze in schijfjes. Leg ze dakpansgewijs in een
passende ovenschaal.
Doe er een halve liter vocht bij ( ½ water en ½ olijfolie) en wat sap van een ½ citroen. Drie
teentjes gesneden knoflook en aan het eind wat zout naar smaak. Laat ongeveer 50 minuten in
de oven staan op 180 graden. Dit kan dus prima samen in de oven.
Eet smakelijk

De heerlijkste vakanties in Griekenland

Wij wonen nu tien jaar in Griekenland. We hebben er heel veel meegemaakt. Maar ook al zoveel
eerder, toen Siemon en ik rugzaksjorrend bootje op, bootje af gingen. Wij eilandhopten ons een slag
in de rondte.
Vol ontmoetingen met snoeiers en snuiters, interessante types, de vreemdste mensen, ook wereldvreemd.
Doorzakken aan een havencafé, brommeren over heuvelachtige wegen, eten, van heel vies tot goddelijk,
raki met klonten achter de geraniums lozen, slapen in suites en kolenhokken, heupwaggelend naar huis met
slokjes teveel. Maar bijna altijd onder die heerlijke zon, altijd met die typische Griekse schlagers uit kleine
speakers, altijd die tandeloze oververliefdmakende glimlachen. Die oude bessenhandjes met rouwrandjes
die een stuk fruit sneden om ons te doen smullen, norse priesters en monniken, spiedend achter hun
jampotglazen, stomvervelende jetsettroelen, schattige schaterkinderen, sissende golven, als we in zee
sprongen, lome frappé-matinees, duizendmaal gefotografeerde zonsondergangen, scheurende
taxichauffeurs, krakende bedden, piesstralende douchekoppen en zalige luiligbaden, vissersboten met dito
stank, boottripje bijna kopje onder in de woeste golven, vrienden maken, afspraakjes voor even of het
leven, vroomzitmomenten bij ikonen, blote billen als vuurkorfjes, verliezen in Grieksbruine ogen,
kotsschommelende draagvleugelboten, snoepterrasjes, winkelsneupjes, hoofdpijntabletten, periptero’s met
groene munttelefoons, geld halen met cheques en pasjes, ansichtkaarten volschrijven, tijdvergeten,
heimwee kweken.

Hoe kan het dan anders, dat wij, nu wij hier leven, zo hopeloos naar de tv staren, zo bozig de berichtgeving
volgen, zoveel onbegrip voelen, in naam van al die mensen die wij ooit hebben ontmoet, die wij nu kennen,
om wie wij geven. Als een land in staat is om vakantiegangers zoveel onvergetelijke momenten te
schenken, dan is dit toch geen verrotte bananenrepubliek? Het is een samenleving die geaard en geworteld
is op een paradijselijk stukje grond ergens op onze wereldbol. Van zo een indrukwekkende schoonheid, dat
je bloed sneller gaat stromen, je ogen alleen maar kijken, de indrukken zich vastketenen in je hoofd en in je
hart, om nooit meer los te laten. De smaak van aarde en zee, die al je papillen tot jubelen brengen. En die
geuren. Kruiden, bloesem, de zilte zee, de ozonlucht na regen in de zon, Maar ook die uit keukens, uit
potten en pannen. De zindering van het land in de zomerzon. En dan, snelheid die niet op wil schieten,
stiltes die oren doen suizen, die je ogen doen sluiten en in je slaap dromen en idealen teruggeven.

Dit is een land, dat nergens mee is te vergelijken. Een land dat desondanks verdroogt als niet vandaag of
anders morgen vrienden van weleer en van ver het weer lucht en water geven, zodat het nog eeuwenlang
schoonheid, verwondering, verstilling en dus intens geluk kan bieden. Aan zijn volk, aan zijn gasten.

WIJ WENSEN JULLIE EEN MOOIE JULIMAAND TOE – HET HELE MERTIZA TEAM

