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Beste Gasten en beste volgers,
Woensdag 23 april. Sietske, één van onze zeer vaste gasten mailde. Dat doet zij wel vaker, want zij wil
het liefst zo lang mogelijk in Mirtos verblijven. Dus boekt zij regelmatig. Nu ging haar mail gepaard met
de mededeling dat zij iets had ontdekt. Iets wat wij nog niet wisten. Zij mailde ons dat wij weer een prijs
hadden gewonnen. Opnieuw. De Zoover Award, de gouden plak onder de Zoover Awards. Want je hebt
de Recommend Award, de highly Recommended Award en de Zoover
Award. Een 1,2,3-tje, zoals je dat kent van de Winterspelen. We konden
het eerlijk gezegd niet geloven. Eén keer, in 2013, nou ja, da’s al heel
mooi, maar twee keer? Dus snel gezooverd en ja hoor, het stond er
werkelijk. En het staat er nog: Wij mogen ons mooie Villa Mertiza vinden
onder de vijfentwintig Topappartementen van heel Griekenland.
Toen het nieuws wat doorgedrongen was hebben wij direct
het goede nieuws op Facebook geplaatst. Dat bericht is door
heel veel mensen gedeeld en zo kwamen we aan meer dan
8.200 mensen die het Facebookbericht hadden gezien.
Wederom stom verbaasd. En blij met al die leuke,
hartverwarmende reacties, de vele ‘vindikleuks’, een virtueel
bosje bloemen van Corrie en zelfs een remix van onze grote
vriend en toeverlaat ‘Harry van de Sunweb’. De Ouzo heeft
rijkelijk gevloeid, we geven het eerlijk toe.
Wij willen iedereen die een beoordeling heeft geplaatst heel hartelijk danken. Want het is
een beloning van onze gasten, die via deze beoordelingssite tot ons is gekomen.
Wij blijven ons uiterste best doen om het iedereen naar de zin
te maken. En natuurlijk is er altijd wel wat. Dan proberen wij
het zo vlug mogelijk te verhelpen. Soms is er overmacht. Het
zij dan zo. Gelukkig hebben wij gelijk gekregen met onze
stelling dat je blijvend moet investeren. Dat wordt door onze
gasten heel erg op prijs gesteld. Zo leuk om van praktisch
iedereen te mogen horen dat onze bedden in Mertiza zo
verrukkelijk slapen en dat de planchetten en de nieuwe
spiegels zo handig en fleurig zijn.
En zo zingen wij met zijn allen in koor en dan het liefst in onze
tuin: ‘We zullen doorgaan’. En zo is het.

GOED TOERISTEN JAAR VERWACHT
Het gaat langzaam maar zeker de goede kant
op met de Griekse economie. Vooral van het
toerisme kan het land dit jaar veel verwachten,
zegt correspondent Nikos Lanser. "Het aantal
mensen dat dit jaar gaat komen is groter dan
ooit. Met name uit Duitsland en Nederland is
het aantal boekingen aanzienlijk hoger." Juist
vanuit de landen dus die het in het recente
verleden nadrukkelijk lieten afweten, trekt het
toerisme flink aan. "Vorig jaar hadden we in
Griekenland 17,9 miljoen toeristen, voor dit jaar
is de verachting dat we uitkomen op 18,5
miljoen. Daarnaast is de export gegroeid, loopt
de beurs beter en zijn de staatsobligaties de
laatste maanden omhooggegaan. En je merkt
dat de productie wat hoger is." (bnr.nl)

Er is hard gewerkt
Ruim een maand lang was appartement 115 de werkplaats van Villa Mertiza met aan het hoofd van de
werkbank: Handige Herman, onze vriend en toeverlaat. Hadden wij vorig jaar nog een hele werkploeg,
vanwege groot schilderwerk, nu stond Herman er bij tijd en wijle alleen voor. Hij heeft geschilderd, alles
weer netjes bijgewerkt, ook achter het gebouw bij de daar aanwezige balkons, omdat we veel begroeiing
hebben weggehaald in de afgelopen winter. Hij heeft 22 spiegels met planchetten geplaatst, onze
keuken helpen verbouwen, dus ook ons kantoortje. Hij is met Maria in de tuin actief geweest, alle tv’s
nagekeken en waar nodig opnieuw ingesteld. Hij was op het dak en in de krochten van het gebouw te
vinden om vervolgens naar Aleikos Panorama te klimmen en daar binnen muren te herstellen en
buitenom te schilderen.
Herman was ooit onze buur-, buur-, buurman toen wij nog in Zwolle woonden. Ook daar heeft hij ons
geholpen met datgene waar Siemon en ik al vreselijk linkshandig waren. En zo is hij zowel een goede
buur als een verre vriend, want inmiddels heeft hij het eiland weer verlaten om verder te klussen in zijn
eigen nieuwe huis. Lieve Herman, heel erg bedankt!!

Dag Jan!
Verschillende gasten van ons hebben met hem gesnorkeld. Zij hebben
met al elkaar heel veel uurtjes plezier beleefd aan de wereld onder
water. En aan de hulp die Jan hen bij die ontdekkingstocht heeft
geboden. En dat allemaal gratis en voor niets. Jan wilde er nooit geld
voor hebben.
Helaas heeft Jan om gezondheidsredenen besloten om niet meer te
snorkelen. Wij vinden dat natuurlijk verschrikkelijk jammer, maar
hebben zijn besluit te respecteren. Lieve Jan, ook jij bedankt voor
zoveel mooie uren en ook je raad en daad. Gelukkig blijf je in Mirtos in
de zomermaanden en zullen wij elkaar niet uit het oog verliezen. Je
weet, de koffie staat altijd klaar.

De privacy in Mertiza
Wij kregen meer en meer last van de klimop in de hoek van het
hoofdgebouw en het middendeel. Zowel voor als achter. Het
was een moeilijk besluit, maar in de winter heeft Maria met haar
zoon Babis de klimop verwijderd. Daarmee verdween ook een
stukje privacy. Wij hebben daarom enkele ramen geplaatst met
ondoorzichtig glas. Wij hopen dat dit tot tevreden is van de
bewoners van de hoekappartementen.

Huisjes Boompjes
Tussen de balkons in het hoofdgebouw hebben wij hogere
begroeiing geplant in de vorm van coniferen. Dat zijn niet
altijd makkelijke boompjes, maar wij gaan het ermee
wagen. Ook dit om wat meer privacy te scheppen. Het
staat in ieder geval heel leuk.

Warm Water, een bronnetje van zorg
In de warme periode van ons seizoen is warm water geen enkele
bron van zorg. De 28 zonnecollectoren doen waarvoor ze zijn
ingehuurd. In april en een deeltje mei, maar ook in oktober
schijnt de zon niet de hele dag. En dan zijn wij aangewezen op
een oude dieselmotor, die zuipt als een maleier. Door de
constante staat van dieseldronkenschap vergeet hij wel eens zijn
werk te doen. Gelukkig hebben wij in Leon een gast die veel
verstand heeft van pompen. Hij gaat in zijn vrije meivakantie de
zaak eens goed onderzoeken. Want warm water hebben wij onze
gasten nu eenmaal beloofd. ‘Some like it hot!’
O mijn planchette
Plekje in mijn badkamer. Plankje van mijn geheimen.
Waar ik mijn potjes, mijn tubetjes, mijn drankjes en
mijn pilletjes alleen prijsgeef aan mijn spiegelbeeld.
Hoe kon er ooit zo’n onmisbaar goed niet bestaan?
Ik zag je voor het eerst van hout in een vergweg
dorpshotel. Langs weg en water. Grieks vernuft van
eenvoud. Jij was mijn inspiratie. Ik word ouder maar
niemand die het ziet. Je draagt mijn leeftijd vredig.

WIE SCHRIJFT, DIE BLIJFT
Schrijven is mijn lust en mijn leven. Het aller, allerliefste zou ik de hele dag aan een verlaten strandje,
met zachtzwoelzeegeruis achter mijn toetsenbordje zitten om verhaaltjes te vertellen. Lange verhaaltjes
in de vorm van een boek of korte verhaaltjes die op Facebook verschijnen of in een Nieuwsbrief.

In de tien seizoenen dat wij nu draaien zijn er heel wat uit mijn hoofd gekropen, via mijn hart soms,
langs mijn armen richting Dicky’s tiental en oeps, op een tvschermpje verschenen ze, zomaar. En daarna
waren ze voor een ieder die ze maar wilden lezen. Niet geschreven in Bountysferen. Meer in Marstempo,
tussen de bedrijven door. Een vluggertje, een oprisping, een hersenwipje. Vorige winter, die echte met
sneeuw en zo, heb ik de eerste van vier episodes van een boek
geschreven met de intentie de afgelopen ‘geen winter’ daarmee door te
gaan. Dan maar in een zijkamertje van onze Batabox in Almere. Maar het
is er niet van gekomen. Dromen lukken soms niet omdat de realiteit te
zwaar op je hoofd bonkt. Bonk, bonk, ik wil aandacht! Dat soort. Leuk
gebonk vaak, maar omgeven door onrust en dankzij onze jongens ook
door buien van lieve hijghysterie. En dan verlang ik naar het ruisen van
de golven en verlang ik naar rust. De hersenpan zit nu eenmaal vol
spinseltjes die eruit moeten om rust en vrede in het hoofd te creëren.
Verhaaltjes kun je schrijven in korte en lange zinnen, in korte en lange hoofdstukken. Ik vind vaak: hoe
korter hoe beter. Daar waar anderen hun zinnen vaak druk bekommateren gebruik ik liever punten. Dat
levert grammaticaal soms onjuiste zinnen op, maar dat zal mij één grote Nedersaksische leverworst zijn.
Het houdt de pit erin. Adempauzes op lezerstocht. Zoiets.
Daarom vind ik het schrijven van liedteksten ook zo leuk. Dat is nog een heel gedoe. Maar ik hou van dat
gedoe: weinig woorden in een zin, die ook nog eens lekker moet rijmen. En dan nog het ritme en de
cadans die hun portie aandacht opeisen. Ik zie Siemon iedere
wintermorgen een Trouwpuzzel oplossen en mijn Rupsje
Nooitgenoeg gooit er vervolgens een Sudoko tegenaan. Daar ben
ik niet van. Ik weet niet eens hoe een Sudoko werkt. Eerlijk niet.
Maar ik heb mijn eigen puzzel: de liedtekst. Soms maak ik er een
melodietje bij. Dat is het geluk van het zijn van het product van
twee muzikale ouders. Ik pingelpiano. Als de melodie nog niet
bestaat heb je
een vrijere hand
in het schrijven van de tekst. Nee, niet maar raak
neerkalken van woorden en zinnen, maar iets vrijer is
het wel. Soms bestaat de melodie al. Dat is een puzzel
met moeilijkheidsgraad torenhoog. Daar bijt ik me dan
taalhongerig in. Net zolang tot het klaar is. Niet zelden
zijn bestaande melodietjes geschreven in het buitenland
en voorzien van een net zo buitenlandse tekst. Stel die
woorden zijn in het Duits, dan is het weliswaar geen
fluitje van een Pfennig, maar we zitten qua taal toch aan
elkaars grenzen. En mogelijkheden. Maar is het een
nummer uit Griekenland of Bosnië of Frankrijk, tja dan
zit mijn hoofd vol hersenkrakers. Genieten!

Ik krijg van liedjes uit de netgenoemde landen vertalingen, maar dan
zijn het nog geen liedteksten. Rijm, ritme, cadans, alles moet zijn
plekje kennen. De inhoud van nummers uit meer zuidelijke landen is
eigenlijk niet te vertalen. Waarom niet? Wel, je weet niet wat je leest.
Het sentiment druipt als stroperig suikerwater zo over je heen. Het
plakt aan alle kanten. Het is prachtig, maar zoveel gevoel kunnen wij
nuchtere westerlingen niet aan. ‘Je bent als de zon die mijn horizon
verlaat; mijn kilte doet groeien tot bergen van ijs.’ Nederlanders
zouden dan zingen: ‘Je hebt me verlaten en nu ben ik alleen’ Laat dat
maar aan Frans Bauer over. Een snik eroverheen en hij scoort een
vette hit.

Grappig dat ik gisteren met één van de leden van Kompania Siga een discussie had over het vertalen van
Griekse liederen. We werden het eens, dat de strekking vierkant overeind moet blijven, maar dat de
Griek en de Nederlander ieder zijn eigen woorden heeft om het gevoel, dat soms diepere of dubbele
betekenissen heeft, te omschrijven.
Vorig jaar werd ik geraakt door de Kompania met het lied ‘Lipisou me’. Mooi ontroerend gezongen en
gespeeld. Marjolein van Ewijk, de zangeres van de groep heeft me de vertaling gestuurd en nu is de
Nederlandse tekst klaar. Hij wordt gezongen door zanger Boris. Deze dagen beleefde het nummer in het
Nederlands zijn primeur. Oordeel zelf maar of je het mooi vindt. Binnenkort op YouTube te horen.
Waarschijnlijk zal ik nog een aantal jaren moeten wachten op dat plekje aan
zee. Ik krijg nog geen AOW, geen pensioen, nou ja een preetje dan, maar daar
kan je zelfs in een hutje aan de waterkant niet van leven. Dus blijft het deels bij
dromen dat de dag zal komen… Maar mijn prachtige baan in Mertiza geeft me
bij tijd en wijle toch wat klokruimte. Dan sluip ik naar mijn nieuwe kantoortje of
naar ons huis om wat woorden op een rijtje te zetten. Wat gedachten, dromen,
ondeugend soms en dan weer ernstig.
Wat zou een mens zijn zonder taal? Dan ben je straatarm, ook al zit je steenrijk
aan je verlaten strandje.
Een prachtige middag
Zondag 27 april. De tuin van Mertiza rond 5 uur. Bijna alle onze gasten verzamelen zich in de tuin.
Het is inmiddels traditie. Kompania Siga geeft het jaarlijkse zondagmiddag tuinconcert. Dit jaar wat
vroeger dan gewoonlijk in de meivakantie. Volgende week vieren Angela en Jurrie Eilers hun eerder in
Nederland gesloten huwelijk met hun vrienden en familieleden. En daar hopen veel muzikanten aanwezig
te zijn, dus ook de Kompania. Het werd een werkelijk prachtige middag dankzij geweldig spel en een
zeer aandachtig Mertizapubliek. Wij schonken een wijntje om onze Award te vieren. Het publiek kreeg
een primeur. Het mooie lied
‘Lipisou me’ beleefde zijn
Nederlandstalige
première.
Zanger Boris Waalboer zong
het tot kippenvel aan toe.

SOUL’S ART
Even voorstellen: Ria en Maria. Twee jonge mensen die ondernemingszin tonen. Zij hebben het
aangedurfd om een winkel te openen met heel veel spullen die zij deels zelf maken. In het pand dat ze
vonden huisde voorheen ‘Edem’, een winkel met, eerlijk gezegd, veel van hetzelfde. Dat kun je van de
producten van Ria en Maria niet zeggen. Veel erg originele en vooral ook creatieve koopdingetjes. Hun
werkplaats is op de eerste etage gevestigd. Daar zullen zij het druk hebben, want de eerste weken
waarin zij open waren, hebben zij al veel verkocht. Tot hun eigen vrolijke verbazing. Temeer verbaasd
omdat er niet heel veel toerisme was. Dat is nu in de meivakantie anders en dus zullen zij ongetwijfeld
overuren draaien in hun winkel Soul’s Art! Meiden: Heel veel succes! Van harte gegund.

Bouwpastoor van Mirtos
De jonge Papas is een
aanpakker. Daar houden de
parochianen hier wel van. Hij
is geliefd. Wellicht geen
studeerkamertheoloog, maar
wel iemand die zijn handen
wil laten wapperen. Zo bouwt
hij momenteel achter de kerk
een onderkomen voor hem en
zijn gezin dat in Heraklion
woont. Hij kreeg toestemming
van zijn meerderen, maar
moest zelf wel aan de slag.
Hier een actiefoto, waarin hij
de ene bedrijfskleding heeft
ingewisseld voor de andere.
Een bijzonder aardige man!

door:
Sandra van Halen
Normaal gesproken verzorgt Siemon deze rubriek. Maar het is momenteel vol huis, dus rent hij van hot
naar haar. En de Nieuwsbrief moet eerder worden verzonden vanwege tijdgebrek van Posbode Josha.
Sandra van Halen, gast en goede vriendin, die ons regelmatig heerlijke maaltijden voorzet was bereid
een keertje voor Siemon in te vallen. Dankjewel Sandra! En jullie lezers komen hiermee echt niet te kort.

Makaronia sto fourno
voor 6- 8 personen

Ingredienten:
700 Gr. ( lams) gehakt
1 pak pasta:
Bijvoorbeeld spaghetti (breken door 4)
of penne
1 blik gepelde tomaten
1 pak gezeefde tomaten
200 Gr. Gekookte ham
2a3 uien
1 rode en 1 groene paprika
1 grote bak champignons
Plakken kaas
Knoflook
Chilipeper of Chilisaus
Zout en peper
3 kruidnagels (tot poeder gemaakt)
Verse peterselie
1 pakje room
Pasta al dente koken.

ondertussen...
Uien snipperen, samen met de knoflook fruiten, gehakt
erbij,Champignons erbij en de paprika erbij,gepelde en
gezeefde tomaten erbij. kruidnagelpoeder, Chilipeper
en zout naar smaak toevoegen, peterselie toevoegen,
dan de ham in blokjes erdoor. Als laatste de room
erdoor.
Pasta en gehaktprutje in een grote ovenschaal door
elkaar. Helemaal afdekken met plakjes kaas.
Even in de hete oven tot de kaas flink gaat smelten...
Ongeveer 20-30 minuten op 200 graden

EET SMAKELIJK
ALLEMAAL EEN HEEL MOOIE MEIMAAND GEWENST

DE MERTIZA STAF

