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De novemberbrief. En hoewel de dagen korten, maken we er
toch een redelijk vrolijk exemplaar van. Geen gezeur over
vallende blaadjes en grijze luchtjes met vallende drupjes. Niet
simmen, niet mauwen, niet somberen. Genieten van iedere dag
die wij krijgen, buiten je warm aankleden en binnen bij licht en
verwarming handenwrijvend gezelligheden scheppen.

Dag Aladin Shop
Na 6 seizoenen is de deur nu definitief
gesloten. Aladinshop is niet meer. De
kassa is boekhoudkundig kaltgestellt,
de schappen geleegd, de ruimte
schoongemaakt. Hoeveel nieuwsgierige
voeten hebben het pandje in die jaren
niet betreden? Meer damesvoeten dan
herenvoeten. Die stonden meer buiten
wat rusteloos op en neer te bewegen,
ongeduldig en zeker niet kooplustig.
Ooit zijn wij begonnen, omdat er een
pandje leegstond. Wij hadden het
gehuurd voor Siemon er erg in had.
We moesten nog beslissen wat wij er in
zouden gaan verkopen. Inkopen bleek
het leukste van alles te zijn. Wij
hebben wat afgestruind. Daarbij
gestimuleerd door leuke complimenten
van Mirtosbezoekers.

Overal ter wereld
staan of hangen
spulletjes uit onze
winkel. Voor zich
zelf gehouden of
weggegeven als
cadeautje.
De
eerste dag waren
wij al praktisch
uitverkocht na een
gezellige
borrel
met hapjes voor de eerste klanten en de mensen rondom
ons.
Het is nu goed zo, na zes jaar. Wij richten ons op de
toekomst zonder een winkel maar met hopelijk voldoende
te doen rondom het regelen van vakanties en het
onderdak brengen van gasten. Het was al met al een
leuke tijd. Met veel dank aan alle mensen die bij ons
binnen zijn geweest. En dank aan Janja die er ook heel
wat uren heeft doorgebracht. En uiteraard veel dank aan
Thea. En jullie allemaal, dank voor jullie klandizie.

Dag Thea
Na negen jaar is zij definitief teruggekeerd naar Nederland. ‘Thea van
de engeltjes’ of ‘Thea van het glaswinkeltje’ Een huis in Gdochia en
haar winkel en werkplaats aan het begin van het dorp. Een kleine
plek, maar er kon heel veel in. Aan spullen die zij zelf maakte.
Tiffany. Het was ook niet zelden de plek waar het een zoete inval
leek. Mensen die hun verhalen daar vertelden, waarvan zeker een
aantal bijzondere. Het was dan een beetje koffiehuis of bureau
hulpverlening.

Drie jaar geleden zijn wij gaan samenwinkelen.
Thea de rechterkant van Aladin, de plaats om
te werken en te verkopen. De rest waren het
onze spullen die Thea voor ons verkocht. Met
verve, alsof het haar eigen toko was.
Thea heeft besloten een deel per week op
kleindochter Sterre te passen. In Nederland.
Vrijdag 24 oktober reed zij in haar Rode Suzuki
onze straat uit. Met gemengde gevoelens. Vol
verwachting
over
een
toekomst
als
meezorgende grootmoeder en met een vleug
van voorvoelde heimwee.
Wij hebben hier afscheid genomen van een
goede vriendin. Zeer loyaal en hulpvaardig.
Meelevend. Wij hebben mooie tijden en ook
voor haar soms droevige tijden meegemaakt.
En niet te vergeten onze retourreizen langs
Europa’s wegen. Wij voorop en zij trouw achter
onze achterlichten aan. Wij hopen dat het Thea
in Nederland heel goed zal gaan. Wij gaan
elkaar daar zeker weer zien. Dag Ya Ya Thea!
Koor
Fluent
zong
stemmige
sterretjes uit de zondagavondhemel
Zij waren te zien en te horen op de
gastendag, 2 maart van dit jaar. Het koor
onder leiding van onze vriend Maarten. Acapella repertoire dat op die dag niet
helemaal uit de verf kwam, dankzij de
lastige akoestiek in de zaal. Het koor
repeteert in Nederland 1 x in de maand.
Nu hadden zij vijf morgens uitgetrokken
om een mini concert voor te bereiden. Zij
oefenden in het gemeenschapshuis aan
het vernieuwde plein en kregen daar een
prachtige akoestiek. Maarten telde een
nagalm van 4 seconden.
Zondagavond rond zeven uur ’s avonds
op 19 oktober liep de zaal heel mooi vol en kwamen de zangers en zangeressen al zingend de ruimte
binnen. Er werd werkelijk prachtig gezongen, wat beloond werd door langdurig applaus, wat op zijn
beurt werd beloond door een toegift van het koor. Leuk om te zien was, dat ook puberjongens, die
normaal gesproken niet echt voor dit soort muziek gaan, de hele avond aandachtig luisterden.
Na afloop werd er gegeten aan de boulevard en was de stemming onder de koorleden ronduit uitgelaten.
Wij keken ernaar, maar dat niet alleen. Er kwam een accordeon tevoorschijn en uiteraard moest Siemon
dansen. Het was nog lang rumoerig in het dorp.

Tiende seizoen is bijna voorbij. Nog een dag of tien en dan sluiten de ramen, deuren
en luiken.
Komende week nog een groep van een Volkshogeschool uit Duitsland, die vooral
door Angela zal worden begeleid langs veel culinaire geneugten. Een paar
stamgasten die wat langer blijven, maar op 10 november gaat de tuinverlichting
voorlopig niet meer aan. Natuurlijk zal het kantoortje boven nog wat nasuisgeluiden
maken, wat laatste oprispingen laten zien, maar dan wordt het toch redelijk snel
inpakken om de reis naar het noorden te maken.
Maria blijft dan achter. Moe, maar ook met spijt dat het allemaal weer achter de rug is. Zij heeft daar
altijd behoorlijk veel moeite mee. Als het aan Maria lag waren wij zondermeer een twaalf maanden
verblijf. Ik moet daar niet aan denken. Dat is zeker geen ondankbaarheid jegens al die gasten van ons.
Maar rust is goed. Voor ons, ook voor Maria, die nu eenmaal een dagje ouder wordt en ook voor het
gebouw dat niet erg geschikt is voor winterse bewoning. De pas op de plaats geeft nieuwe energie voor
een volgens seizoen, dat ongetwijfeld weer van alles op ons pad brengt. Er borrelen wel wat ideetjes,
maar ideeën en borrelen…. Dat worden meer luchtkastelen. Nee, nuchtere plannen geboren uit de liefde
tussen praktisch denken en dagdromen. De komende maanden zullen wij er kond van doen.
Het tiende seizoen was een uitermate mooi seizoen. Dan laten wij gemakshalve de mei- en junizieken
voor wat zij gelukkig nu weer zijn. Wij hebben
gewoon veel gasten gehad, naast de vertrouwde
gezichten ook een mooi aantal nieuwe mensen,
die het allemaal reuze naar de zin hebben
gehad. Die ook onze investeringen op prijs
hebben gesteld. Natuurlijk de bedden die wij nu
ruim een jaar aanbieden in Villa Mertiza, maar
ook de badkamerplachettes onder de blauwe
spiegels en de heldere led verlichting in de
badkamers.
De eindtelling van Paul komt op een
seizoenbezetting van 74%. Daar zijn wij heel
gelukkig mee.
Niet alleen wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede bezetting. De twee helft van het jaar leek
Mirtos wel wereldberoemd. Restaurants, kafenions en onderkomens waren alle bijzonder goed bezet. De
parkeerplaatsen ook… En het mooie is dat het dorp toch, ondanks heel veel belangstelling vooral
kleinschalig blijft. En altijd vriendelijk. Passanten vinden dat opmerkelijk. Dat zeggen zij ook. Dus waren
plannetjes om een nacht te blijven al snel plannen voor meerdere dagen.
Siemon en ik gaan tevreden naar
Nederland. Dat is ook wel eens
anders geweest. Toen wilden wij
beslist
niet
meer
in
de
achteruitkijkspiegels loeren. Dit jaar
wel. Ook wij hebben het goed
gehad.
Wij doen dat in onze nieuwe Doblo.
De oude heeft zeven jaar meer dan
trouwe dienst gedaan. Met 170.000
km. op de teller nemen wij afscheid
van iets dat soms even dient als je
verlenging. Je versnelling, letterlijk.
Al die jaren op en neer naar
Nederland en Kreta, hier op het
eiland van hot naar her(aklion), op
boodschappentournee naar de stad
Ierapetra met mensen, of goederen
of een combi van die twee.
Met dankbaarheid dat het allemaal veilig is verlopen. Niets is immers vanzelfsprekend.
Wij gaan Diesel rijden, krijgen ook een sterkere motor en omdat wij de wagen nu op naam van ‘de zaak’
kunnen zetten zullen wij aanmerkelijk goedkoper kunnen tuffen langs ’s Heeren weegen.

Ons adres in Nederland is weer hetzelfde. Wij gaan voor de vierde keer naar Almere in het zelfde
appartement in Stad Centrum. Zo het huis uitrollen en wij zitten bij wijze van spreken te worsten in de
Hema. De CV op wat hoger, sokken, gebreid door moeder Smit, aan de voeten, de boekingscomputer bij
de linkerhand en de piano aan de rechterhand. Siemon baktbraadt voor vrienden, familie en andere
geliefden, nog even om de hoek de Lidl in of de Algerijn of de Aziaat. Maak je om ons geen zorgen. Wij
Jan Splinteren wel door het winteren.

Mirtos krijgt een algemene website.

In het kader van het plan om Mirtos als diverse eenheid te presenteren, is bij ons het idee ontstaan om
alles op 1 kaart te zetten. Figuurlijk dan. Alle ondernemers in Mirtos direct vindbaar op 1 website.
www.mirtoscrete.gr
Burgemeester Alekos Pantelakis en zijn zoon waren direct erg enthousiast, ook met ons voorstel de site
te laten ontwerpen door Jurrie Eilers, die een groot deel van het jaar, samen met (zijn) vrouw, (onze)
Angela in Mirtos woont. Op dit moment worden alle deelnemers bezocht en er worden foto’s gemaakt,
die door Jurrie alle worden nabewerkt. Het mooie is dat de drempel tot deelname zo enorm laag is, dat
iedereen kan meedoen. En wil meedoen. Dat maakt deze site uniek. Ik ken een zelfde opzet van Agia
Galini, maar daarop zijn lang niet alle aanbieders van producten en diensten te vinden. En het is ook niet
actueel. Deze Mirtos Site wordt dat wel. Steeds vernieuwend, aangepast en in nauw contact gebracht
met de sociale media.
Er zijn al wel enkele Mirtos sites, maar de kwaliteit is nogal wisselend. Deze wordt goed en aantrekkelijk.
Je kunt de ontwikkelingen nu al volgen. Jurrie heeft een teller aangebracht, die op de dag van
gereedheid op nul zal komen te staan. Kijk en volg!

DAG SETH
Hij is er niet meer. Seth Gaaikema. Ik
weet nog zo goed, dat ik samen met
mijn vader naar de oude Goudse
Schouwburg toog om hem te zien.
1967. Een grappige man met
krulletjeshaar, die het Goudse publiek,
van huis uit niet altijd heel goedlachs
destijds, omdat het met stroopwafelsnippers in de mond moeilijk vrolijk
fluiten is, deed schuddebuikschateren.
Na afloop kocht ik de L.P. ‘Kom kom,
Tuut Tuut, Ho, ho’. Mijn vader vond
hem ook heel leuk, herinner ik me. Zij
hadden humor gemeen en beide
Gronings ‘Bloud in ’t lief’. Maar mijn
vader hield ook wel van een goede
dominee en dus was hij onder het
gehoor van Seth op de juiste plek.
foto: voormalige Goudse Schouwburg

Wat ik mij het meest van Seth herinner, is dat hij een oudejaarsshow
gaf vanuit het concertgebouw in Amsterdam. Uitgezonden eind 1969
op
televisie.
Een
mengeling
van
humor,
een
soort
oudejaarsconference, maar dan aangevuld met toeters en bellen,
zoals een hoempaband, De Blue Diamonds, The Buffoons, organist
Feike Asma en een prachtige beschouwing van die linksrakkerige
dominee, Dr. J.J.Buskus, die Gaaikema toestond te mogen twijfelen
aan God. Ik weet dat ik, hoe jong nog, erdoor ben geraakt. Ik had
wel wat met Seth. Misschien ook omdat bleek dat hij homo was.

Aanvankelijk werd dat door een jongen van mijn klas verteld en ik sloeg destijds iedereen die ‘het’ was
op in een feilloos geheugen. In de jaren tachtig kwam Seth uit de kast. Maar het allermeest waardeerde
ik hem als taalvirtuoos. Hij schreef materiaal voor zichzelf, maar ook voor Wim Kan en Wim Sonneveld.
Malle liedjes ondermeer ‘Wat een spreker is die man‘ uit de al genoemde oudejaarsshow.
Het woord ouwehoeren was nog niet zo
ingeburgerd
in
de
soms
wat
kleinburgerlijke maatschappij. Als dat
klonk, keek ik eerst naar mijn moeder.
Afgrijzen of ‘toe, vooruit maar, die kan
nog wel. Mijn moeder die een hekel had
aan Sonneveld. Die vond zij ordinair,
soms grof. Zijn Tearoom Tango vond
geen genade vanwege de daarin de
gezongen zinnetjes: ‘Je hebt me
belazerd, je hebt me bedonderd’. Maar
toen haar broerlief Ds. Klaas ter Steege
er hartelijk om kon lachen, werd de
boycot allergemakkelijkst opgeheven.

Vond ik Seth aangenaam, later is dat gevoel bij hem wat verminderd. Ik heb als programmamaker ooit
een telefonisch voorgesprek gehad van meer dan een uur, dat zeer onaangenaam eindigde. Maar ik
kniesoor daar niet over. Het was vooral de oubolligheid die erin sloop. Hij was niet zozeer veranderd,
maar de tijd deed dit besef bij mij opkomen. De tijd en de snelheid haalden hem in en zette hem als
performer uit de tijd. Dat geldt zeker niet voor zijn musicalvertalingen. My Fair Lady, Kiss Me Kate,
Oliver, Les Misérables, The Phantom of The Opera en Elisabeth kWat knap, wat groots gevonden.
Vertalen van bestaand werk is niet makkelijk. Neem dat maar van mij aan.
Ik was hem vergeten. Die ouwe trouwe Seth Gaaikema. Ik had er de smaak niet meer van bij mij. De
geur van de tijd van ozo ondeugende grapjes. Ik had geen geduld of rust meer voor zijn beschouwingen.
Tot ik hier in Mirtos het nieuws opende en las van zijn verscheiden. En toen Janja mij het bericht sms-te.
Wij hebben in het leven meer gedeeld dan ik dacht. Die andere gevoelens die vooral destijds niet
mochten, de liefde voor de taal, voor Groningen, maar misschien bovenal de nestwarmte van het geloof
van vroeger. Dan hoor ik
Feike Asma weer spelen in
het concertgebouw, op dat
grote orgel, een instrument
dat
in dit
land node
ontbreekt. Ik las onlangs een
gedichtje van hem. Zo simpel,
dat je aanvankelijk denkt, wat
een gerijmel. Maar het heeft
dezelfde kracht als veel werk
van Toon Hermans. Sterk in
zijn sobere simpelheid. De
schoonheid dringt tot mij
door nu hij er niet meer is. En
ik mis hem even, zoals de
tijd, die nooit meer terugkomt
en het geloof dat nooit meer
wordt als vroeger.

Het was me wat met Zoover
Halverwege oktober moest ik even snel schakelen. Een nette,
maar niets aan de fantasie overlatende mail van de bekendste
beoordelingswebsite van Nederland Zoover, was de oorzaak. Ik
mocht niet vragen om een gunstige beoordeling en al helemaal
niet met het beloven van kans maken op Grieks kerstpakketten.
Hoe zij dit wisten? Tja, ik vrees dat er een tip is gegeven. Zij
hadden als bewijsstuk onze Nieuwsbrief meegestuurd. En
Zoover staat nu eenmaal niet op onze lijst van abonnees. Dus
geen kerstpakketten. Het verhaal kan dan hard aankomen zo
richting kerst… Maar wat kregen wij een leuke reacties. Echt
hartverwarmend. En grappig, het leverde nog wat extra
beoordelingen op.
Wat dus wel mag is vragen of onze gasten een beoordeling
willen achterlaten. Helemaal aan hen, aan jullie ondermeer, hoe
die beoordeling eruit ziet. Dus bij dezen.
Overigens wel heel grappig om op Zoover te lezen hoe zij
website van het jaar willen worden. Je kunt een plasmascherm
winnen en nog wat mooie andere dingen. Ik heb het gedaan.

Paul 70 !!!
Paul Munnik, huisvriend en helper, is op 31 oktober 70
jaar. Wij feliciteren hem daarbij van harte en hopen dat
hij nog heel veel jaren kan genieten van zijn huis in
Mithi, van zijn kunst, zijn huisdieren, maar vooral van
hen die hem dierbaar zijn. Vijf jaar geleden ging Paul,
zoals hij dat toen zei, met Mertiza Pensioen. Hij
schroefde de werkzaamheden voor ons behoorlijk terug,
om zo min mogelijk verplichtingen te hebben. Pauls
werk voor ons is hier nog op heel veel plekken
zichtbaar.
Hij is hier op Kreta meer voor naamdagen dan voor
verjaardagen. Maar voor dit kroonjaar maakt hij een
uitzondering en viert het klein maar fijn. Wij zijn erbij.

HARTELIJK WELKOM
Wij begroeten hierbij ook de gasten die mee zijn geweest op de lezersreis van Het Dagblad van het
Noorden en de Leeuwarder Courant. Jullie hebben je massaal aangemeld als abonnees van onze
Nieuwsbrief, chique genoemd: Het Mertiza Mail Magazine. Ook jullie beleven er hopelijk veel napret mee

Akrogiali’s kotosalata met macaronia
Maria’s kipsalade met pasta
Maria van restaurant Akrogiali serveerde deze salade enkele keren; bij Dicks
verjaardag, bij Thea’s afscheid en bij Pauls 70-ste verjaardag.

Ingrediënten voor de salade:
2
2
1
2
1
1
3

kipfilets
½ ons vlindermacaroni
middelgrote maroulisla
middelgrote tomaten
grote wortel of 2 kleine
kleine komkommer
lente-uitjes

voor de saus:
5 eetlepels mayonaise
1 ½ eetlepel mosterd
1 ½ eetlepel ketchup
wat azijn en een scheut olie
Bereiding:
Kook de kipfilets in water, waaraan zout en olie is toegevoegd, tot ze gaar zijn. Maria laat ze
ongeveer een uur langzaam garen. Zijn ze eenmaal gaar, haal ze uit het water en laat ze
afkoelen.
In dit kookwater wat zout toevoegen en de vlindermacaroni beetgaar koken.
Zijn de filets eenmaal afgekoeld ga ze dan in reepjes snijden en in een schaaltje doen.
Snijd de maroulisla klein in reepjes en doe het in een teiltje.
Snijd dan de tomaten in niet al te kleine stukken en voeg die bij de sla.
Schil de komkommer en snijd hem in de lengte 2 x doormidden en vervolgens in blokjes.
Snijd vervolgens de lente-uitjes in ringetjes.
Voeg komkommerblokjes en uienringetjes toe aan de salade.
Doe er wat azijn, zout en een flinke scheut olijfolie over de salade.
Schep het met de handen goed door elkaar.
Doe vervolgens de mayonaise, ketchup, mosterd, azijn en olie in een kom en mix het door
elkaar.
Giet dit vervolgens over de salade en spatel het door elkaar.

Eet smakelijk ! Kali órexi !
En verder: Tot de volgende Nieuwsbrief !!!

