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1038 maal verzonden

Nederlandse Zomerkoninkjes
baden in Griekse Yoghurt
Youtubefilmpjes
vol Mirtosgevoel

MOET JE ER NIET EENS HELEMAAL UIT?

UIT!

Beste gasten, beste lezers,
‘Wat paraplu je me nu?’ Een gedachte
of een kreet die menigeen in
Nederland en België in zich voelde
opborrelen bij het openen van het
ochtendgordijn. De maand mei
wilde gewoon niet deugen in West
Europa. Ook niet in Midden Europa. Onze
gasten, en dat is wel grappig, denken dat zij bij het
uitstappen voor onze deur een primeurtje hebben: ‘Het is
hondenweer in Nederland’. ‘Vanmorgen met acht graden
vertrokken’.
‘Wij hebben nog nachtvorst gehad.’ Wij houden
de actualiteit nauwlettend bij en zien het
hemelse verdriet dagelijks aan ons voorbij
trekken via Internet en BVN-tv. En wij hebben
medelijden. Mensen hebben zon en licht nodig.
Dat is goed voor het humeur en een goed
humeur is goed voor de gezondheid van
lichaam en geest. Zo, dat moge gezegd
worden.
Wij hebben afgelopen maand mensen intens
gelukkig zien worden van die zon en van dat
licht. Men heeft het tot zich genomen, zich
laten overladen met die weldaad. Sommigen
waren onverschrokken zonschrokkebrokken, die wij moesten waarschuwen tegen de bekreefting van de huid.
Maar we snappen het heel goed. En waren gelukkig dat wij de zonvakantie konden laten realiseren.
Een nieuwe maand
En zo wordt het juni. De maand waarin de langste dag valt en dus de maand met de meeste zonuren. De
langste dag is qua licht wel een stuk korter dan in Nederland. Hier is het ruim negen uur ’s avonds alweer
bijna donker. Die mooie flauw inslapende dag in Nederland met mooie avondlijke luchtpartijen, tja, die kan ik
wel eens missen op een moment van sentiment. Maar goed, wij krijgen er veel voor terug.
En wij krijgen er veel méé terug. Veel gasten, dikwijls al vaker geweest. Net als de overvolle maand mei
wordt ook juni een volle bak-maand. Dat is heel bijzonder, want normaal gesproken is het in juni rustiger.
Wij mogen er weer heel blij mee zijn. En dat zijn we ook.

En de zomervakantie?
Daarin kan nog het nodige worden geboekt. Wij, met veel Nederlanders als
gasten, merken dat met name de Nederlanders heel voorzichtig zijn met het
boeken van de zomervakantie. Wij lazen dat zo’n 300.000 landgenoten
voorlopig hebben besloten sowieso niet op vakantie te gaan. De hand blijft
wat steviger op de knip. Maar onze Paul zegt altijd: ‘Vakantie is een
belangrijke levensbehoefte.’ En dat is ook zo. Wij hopen voor iedereen dat de
zomer van 2013 toch nog goed zal worden in het Lage Land. Maar ook hopen
wij dat nog veel gasten ons weten te vinden om die zonnodige rust en
warmte op te doen.

Bij boeking van 3 studio’s/appartementen of
meer 10% korting in de twee zomermaanden

foto: Sonja ter Laag

GRIEKENLAND IN NOORD NEDERLAND
woensdag 12 juni2013
19.00 uur
Grieks Restaurant Delfi
Nieuwehuizen 11
9401 JS Assen
vrijdag 21 juni 2013
17.30-01.00
Midzomernachtfeest op de Westerdiepsterdallen
Een avond met Griekse dans en muziek
Westerdiepsterdallen 1
9648 TZ Wildervank
zondag 30 juni 2013
16.00 uur
Groene Lee Festival 2013
Landgoed Westerlee
Hoofdweg 67
9678 PH Westerlee
En als we nu toch de agenda’s trekken:

GASTENDAG 2014 IN ALMERE
Twee maal hebben wij de gastendag, die iedere drie jaar wordt georganiseerd, gehouden in De Wijk,
vlakbij Meppel. Volgend jaar gaan we naar een andere locatie, met nogmaals onze hartelijke dank aan
Christa en John van de Lindenhorst, waar we het altijd heerlijk naar onze zin hadden.
In 2014 is de gastendag gepland op 15 februari in Almere. Met overdag uiteraard een heel leuke
ontmoeting in Griekse sferen. Heerlijk met livemuziek van de Kompania. Er is altijd wel iets te vieren.
’s Avonds kunnen onze gasten in Schouwburg Almere naar een voorstelling van onze lieve vriend,
‘schoonzoon’ en Mertizagast Nick Teunissen, die een avondvullend theaterprogramma brengt met allerlei
bijzondere muzikale gasten. Een soort Nick and Friends. Hij zingt voor een deel repertoire dat door mij is
geschreven en wordt ondermeer begeleid door Mertizabekenden… Overdag is het allemaal gratis, de
avond is tegen betaling, maar wel met een Mertizakorting.

Griekse Yoghurttaart
met aardbeien
Ingrediënten:
20 aardbeien
4 eetlepels honing
200 gram zachte boter
175 gram poedersuiker
4 eierdooiers
eiwit van 4 eieren,
stijfgeklopt
225 gram cakemeel
250 gram Griekse Yoghurt
rasp van 1 limoen
rasp van 1 sinaasappel

Neem een bakvorm met een diameter van ongeveer
20 centimeter. Leg op de bodem bakpapier en klem
daarna de vorm dicht, zodat het bakpapier goed
strak zit. Vet de rand in met wat olie.
Giet op de bodem op het bakpapier honing.
Was de aardbeien en halveer ze.
Leg de gehalveerde aardbeien op de bodem
( zie foto hiernaast)
Maak van de zachte boter en de suiker een romig
mengsel. Splits de eieren 1 voor 1 en klop de
eierdooiers 1 voor 1 door het romige mengsel.
Doe daarna de yoghurt door het mengsel en zeef
het cakemeel er boven en roer dit er ook door.
Voeg dan de limoen-en sinaasappelrasp er aan toe

Klop in een vetvrije kom de eiwitten stijf
en spatel dat in 2 à 3 delen door het
cakemengsel.
Schep het beslag op de aardbeien en de
honing. (zie foto rechts)
Verwarm de oven 5 a 10 minuten voor op
200 graden. Zet de taart in het midden en
bak hem in 50 minuten goudbruin. Laat
hem afkoelen en keer de vorm om. Haal
het bakpapier er voorzichtig af, zodat de
aardbeien zichtbaar aan de bovenkant
komen. Giet er nog wat honing op en
garneer de taart met enkele aardbeien en
wat muntblaadjes. Eventueel een toefje
slagroom er op en smullen maar!!!
(zie foto naast de ingrediënten.)

PICO BELLO!
Het Europese Milieuagentschap heeft vorig jaar in heel europa het zwemwater
gecontroleerd.
Dat heeft voor Griekenland uitstekend uitgepakt. Er zijn 2155 locaties bezocht. Daarvan
had 93,3 procent van deze 2155 plekken kregen het predicaat uitstekend. Griekenland
staat in Europa op de 5e plek. Na Cyprus en Luxemburg met 100% en Malta en Kroatië
met respectievelijk 97% en 95%. Mirtos heeft overigens al jaren een blauwe vlag. Schoon zeewater!

MIRTOS ART VILLAGE
In de maand mei hebben wij
twee kleine groepen te gast
gehad, die geïnspireerd les
hebben
gekregen
in
de
schilderkunst.
Onder
leiding
van
Mia
Koeneman hebben elf cursisten
op
verschillende
locaties
geaquarelleerd. Het leverde
heel veel sfeerbeelden op. Als
je goed kijkt op de foto
hiernaast, kun je bepaalde
locaties ook herkennen. Het
was fijn Mia en haar mensen
weer eens op bezoek te
hebben en hen te zien
genieten.
Iconenschilder Jan Volkers was
eerder in de maand mei bij ons
te gast. Hij had twaalf cursisten
bij zich, die zich bezighielden met
de kunst van het Iconen
schilderen. Een sacrale bezigheid
die zich voornamelijk voltrok in
de lounge van Hotel Esperides,
waar zij allerhartelijkst welkom
waren.
Op de laatste zondag van hun
verblijf konden belangstellenden
een kijkje nemen.
Ik zei het al in de vorige
nieuwsbrief: Zou dit een begin
kunnen worden van Mirtos Art
Village?

Ik denk daaraan, omdat wij ook in mei Kompania Siga te gast hadden.
Dat stemt altijd vrolijk en melancholiek tegelijk. Op een avond speelde de
groep een ingetogen nummer, vertaald, Heb medelijden/erbarmen. Mijn
iPhone ging jeuken, dus maakte ik een opname. Droom wat weg bij het
volgende filmpje.
http://www.youtube.com/watch?v=EYkWs5DorbM
En als we het toch over filmpjes hebben, maar dan professioneel gedraaid,
dan is het de moeite waard om te kijken naar een dagtrip naar Chrissi eiland
met onze Jan en zijn snorkel”tuig”. Nee, niet de mensen, maar zijn
professionele spullen om te kunnen genieten van de onderwaterwereld. Heel
sfeervol gefilmd en gemonteerd door onze vaste gaste Sonja ter Laag,
beroemd vanwege haar filmwerk in Mirtos The Movie.
http://www.youtube.com/watch?v=irf8-jVTgt0

11 – 18 oktober 2013
Even een weekje nazomeren in Mirtos
Villa Mertiza heeft alleen voor deze week de aanbieding van
1 week een studio voor 260 Euro (op basis van 2 personen per studio)
Singlegasten betalen 240 Euro per studio.

Anna
Lezers van ‘En het werd…Griekenland’ kennen misschien
nog het verhaal over mijn boekhouder. Een verbale
mitrailleur, die mij het leven keer op keer zo zuur kon
maken dat ik bij mijn toiletgang alleen nog maar puur
azijn kon afleveren. Tot voor kort had ik niet veel andere
keus, maar omdat wij zijn overgegaan op een andere
bedrijfsvoering, kon ik eindelijk de deur van het oude
cijfertjesbureau achter mij dichtslaan. Ik sloeg een
andere deur open. En daar zat Anna. Een stoere dame
van middelbare leeftijd, die het bedrijfje van haar en haar compagnon met charme, maar vooral met
voortvarendheid leidt. Een beetje strenge meesteres, zodat ik mij even een gewillig jong slaafje voelde,
maar al snel toverde zij een glimlach om de mond die al rap overging tot een Gulgriekse lach. Ik was
ingepalmd. Voor het eerst kon ik zorgeloos ademen in een boekhoudkantoor.
Zij bevroedde dat ik een beetje naïef soms met papieren, cijfertjes
en regeltjes omging. Geen punt. Zij zou mij alle kneepjes (hoezo
strenge meesteres…) snel bijbrengen. En dat heeft zij gedaan.
Samen met compagnon Vangelis en assistente Nancy.
Wat een drietal,
wat een regel
musketiers. In
no time lag alles
voor me klaar
en moest ik alleen nog bureautje in en kantoortje uit
lopen en in de tussentijd wachten op bestempelde en
bezegelde papieren die ik voortaan moet bewaken alsof
het de grondwet betreft.

foto: belastingkantoor Agios Nikolaos

Het bezoek aan het belastingkantoor in Agios Nikolaos, dat van Ierapetra is praktisch geheel gesloten, was
eigenlijk het enige zuchtmoment van de hele operatie. Daar heerste de chaos. Voordringers,
kabaalmakers, regeltantes die mij te woord stonden terwijl ze net een droog koekje, kaakje, gebakje in
hun giechel hadden gepropt. Dat is niet goed voor officiële papieren die je moet koesteren alsof je
fatsoenlijke leven ervan af hangt. Maar ach, ook daar stempels, zegels en handtekeningen en de kruimels
in mijn haar schud je eenmaal buiten gewoon uit je haar.
O nee, nog een zuchtmoment. Ik moet vanwege de nieuwe bedrijfsvoering overgaan op een andere
verzekering. In het gebouwtje waar deze is gevestigd brak even mijn hel los. Ik had volgens de gegevens
van mijn oude boekhouder een winkel, Aladin, die aan bedrijven leverde en niet aan particuliere,
binnenwandelende vakantiegangers. Of ik even 9.000 Euro wilde nabetalen… en direct een eerste termijn
van 485 Euro en nog eens 50 euro voor een weet ik
veeltje. Een soort aflaat. Daar hou ik het maar op.
Dat zijn bedragen die eenvoudige gastheren echt niet
kunnen missen. Verslagen, het hoofd op de borst, op
naar mijn Trio Rekenique. Bijna sluitingstijd in hun
opgeruimde kantoor, ook zo’n zegenrijk vertrouwenwekkend gevoel. Met zijn drietjes doken zij op mijn
vonnis. En toen ging Anna rechtop staan. ‘Eén vraag.
Only one question: Lever jij aan bedrijven of verkoop je
aan
particulieren?’
‘Alleen
aan
particulieren,
Anna’.(Bibberdebibber). Resoluut als een generaal die de
overwinning ruikt, pakte zij de telefoon. Eerste belletje:
Het verzekeringskantoor waar zij mijn financiële hoofd wilden afhakken. Toen naar het belastingkantoor,
waar zij de guillotine graag wilden leveren. En toen was het kwart over twee ’s middags. Ik hield de adem
in. De collega’s van Anna hadden al paarse gezichten. Anna kijkt me aan en van toveren is geen sprake
meer. Zij barst uit in de grootste oor tot oor die ik ook heb gezien, terwijl zij toch niet echt een heel grote
mond heeft. ‘No 9.000 Euro!’
Ik heb haar gekust op beide wangen, aangemoedigd door Vangelis en Nancy. Ik zag en merkte, voelde
zelfs een beetje dat ik haar een plezier deed met die
geste.
Ik weet zeker dat zij mij heeft gered van een financieel
debacle, dat door mijn vorige kantoor niet zou zijn
opgemerkt. Die had het alleen maar veroorzaakt.
Mijn kantoor in Mertiza ziet er sinds ooit en ever uit als
een kuis schoolmeisje, dat alles doet voor haar juf.
Alles geordend, alles bemapt. Alles opgeruimd en
vindbaar. Want o wee, als ik het dit jaar niet goed doe,
dan moet ik vast een winter nablijven, strafregels
schrijven. Want Anna is streng. Tot zij glimlacht en ik
misschien aan het eind van het seizoen haar weer een kus
op beide wangen mag geven.

Tot zover de junibrief 2013.
Wij wensen jullie allemaal een heel mooie
maand. Hopelijk met ook nog een
heerlijke zon.

Maria, Janja, Siemon,
Jan, Thea, Angela en
Dick
En volg Villa Mertiza op Facebook met
regelmatig een minicolumn

