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MOUSSAKA OF NOKIA?

LEUKE VLUCHTPRIJZEN Als je niet op ziet
tegen een overstap van een paar uur.
De DASTY EXPRESS veilig aangekomen

De mimosa bloeit!
HET IS VOORJAAR OP

Beste lezers, beste gasten,
Terug op het honk. Op 12 maart reden we de auto van de boot. Vriendelijk
nagewuifd door de totale bemanning van de Knossos Palace. “Goed seizoen in
Mirtos”, zei de kapitein, die zelfs zonder kapseizing aan boord was gebleven. “Ja
en ook veel plezier met jullie gasten”, riep de bemanning eenstemmig…..
Nou, dat niet dus. Het zou wat wezen als iedere passagier zo persoonlijk
uitgeleide gedaan zou worden. Nee hoor, we reden de boot af, direct een regenbui binnen. Een nat
begin. Maar toen we een half uurtje hadden gereden, klaarde het wat op en stopte de nattigheid. En
zowaar, we naderden Mirtos en raad eens? Ja hoor, de zon scheen over het dorpje dat we drieënhalve
maand daarvoor hadden verlaten. Gelukkig, want de auto was weer eens nokvol en uitladen was onze
eerste werkzaamheid.
Ik heb er bijna vier uur over gedaan om de auto in Almere in te
laden, binnen drie kwartier waren de laatste afwasborstels onder
de passagiersstoelen weggegraaid en door Siemon van plek
voorzien in de catacomben van Villa Mertiza. En zo ook de dozen
met supercleaner Dasty, waar Maria zo dol op is.
Alsof ze de frisse geur van het schoonmaakmiddel rook, ze was er
in no time. Met in haar handen een reusachtige cake. Een lief en
hartelijk en ook lekker welkom. Terug op het honk.
Het honk bleek zich goed staande weten te houden in de natte en
ook koude winter. Dat bleek de afgelopen weken, toen we met
een ploegje mannen en vrouwen aan de schoonmaak en opknap begonnen. Weinig vochtplekken,
geen lekkages, alleen de boom in de achtertuin had letterlijk een buiging voor een storm gemaakt.
Onze goede vriend Herman is overgevlogen uit Zwolle en had de leiding over de schilders Giannis en
Alex, die het werk voortzetten waar we vorig jaar mee waren begonnen: Het schilderen van het
houtwerk binnen. Nadat het hoofdgebouw
klaar was, inclusief de toiletten beneden, zijn
we begonnen in het zijgebouw. Een mooie
zonnige zandkleur frist- en vrolijkt de kamers
nog meer op.
Maria heeft de voorjaarsschoonmaak al snel
opgepakt, Siemon heeft gezorgd dat de
keukenkastjes in alle kamers weer aangevuld
zijn en heeft de keuken goed aangepakt.
Thea, je weet wel van de engeltjes, is voor
even onze Hendrika Johanna de tuinvrouw,
samen met Angela, je weet wel van de
wandelingen.
En ik zelf? Dat heet coördineren, wat in de praktijk neerkomt op het
geven van aanwijzingen (zie foto) en het op en neer rijden naar
Ierapetra, want het gebouw lust een hoop specie en verf. De
werklieden lustten een smakelijke lunch, die door Siemon werd
bereid. Ondertussen lekker gedoeien met papierwerk, bankwerk en
ander cijferwerk waar je niet voor kiest, maar wat nu eenmaal gedaan
moet worden.
En zo is het dan al snel 1 april. Begin van een nieuw seizoen. Ons
achtste alweer. Welkom!
De winter in het dorp
In Mirtos leek het leven een winterlang stil te hebben gestaan. De mensen hebben ons allemaal heel
hartelijk begroet, wellicht in hun achterhoofd, dat wij (mede) een voortekentje zijn van het voorjaar.
De eerste dagen zagen wij, wat zij maanden hebben gezien: Geen kip. Het dorp scheen een doodse
indruk te hebben gehad. Het leven ging wel door, maar vooral achter de voordeur of ver buitenshuis.
De sfeer is nu al totaal anders. Een lekkere lentezon heeft de mensen uit hun tent gelokt en aangezet
tot allerlei activiteiten, zoals het klaarzetten van terrassen, het noodzakelijke schilderwerk en de grote
schoonmaak. Begin van een nieuw seizoen. Het zoveelste voor velen. Wederom: Welkom!

Mirtos Wandeldorp 2012
Binnenkort verschijnt er een heus boekje met de zeven uitgezette wandelingen rondom Mirtos. Het
bevat een kaart en een routebeschrijving. Inmiddels heeft Angela, onze wandelgids, de wandelingen
allemaal gemarkeerd, zodat geen mens nog hoeft te verdwalen. Het is de eerste aanzet tot een
nieuwe aanpak van Mirtos als wandeldorp. We hopen dit jaar te gebruiken om de ongekende
mogelijkheden aan de mensen te presenteren. Mirtos heeft als grote voordeel, dat de verscheidenheid
van het landschap zo vlak om de hoek ligt. Een oud gids, die veel in Rethymnon heeft gewerkt,
vertelde dat hij voor echt mooie wandelingen eerst minimaal een half uur moest rijden. “Jullie hebben
het hier allemaal vlakbij”, zei hij. En zo is het.
Wandelen met stokken
Inmiddels hebben wij de eerste try out gehad van de Nordic Walking Stokken, die wij gaan verhuren.
Het is even een handigheidje krijgen, maar dan heb je er veel plezier aan. En het is gezond, want je
armen en zelfs je schouders komen er door in beweging. Zo wordt het wandelen niet alleen een
bezigheid van de benen. We hebben er voorlopig vijf paar aangeschaft. Hopelijk doen wij
wandelliefhebbers er een groot plezier mee. (meer informatie over Nordic Walking op de laatste
pagina)
Welkom Angela, Thea en Janja!
Wij hebben dit jaar een andere samenstelling van onze staf. Zoals ik in
de vorige brief schreef, komt Sacha niet terug. Al eerder moesten wij
vertellen dat Gabi na een jaar voortreffelijk werk te hebben verricht in
Aleikos Panorama, een andere baan heeft. Ze wordt de cleaning dame
van Villa Dianthe. Beide vertrekken betreuren we uiteraard. Dan moet
je zoeken naar een nieuwe constructie.
Wij zullen dit jaar veel meer met Angela gaan samenwerken. Uiteraard
vanwege de wandelingen, maar ook omdat zij de eerste
schoonmaakdame wordt in Aleikos Panorama. Kan Angela niet, dan
neemt Thea deze taak waar. Beiden zullen ook, waar nodig, worden
ingezet bij de ontbijten. Dus van harte welkom.
Janja heeft aangegeven ook dit jaar beschikbaar te zijn voor
voorkomende werkzaamheden. Heel mooi. Zij hoopt eind april in
Mirtos aan te komen.
2 in 1
Ook nieuw is de situatie van onze winkel. Deze zal dit jaar
veel meer open zijn dan in het verleden. Reden is dat
Thea haar winkel sluit en bij ons intrekt. Het rechterdeel
van Aladin zal als werkplaats voor Thea worden ingericht
en zij zal de meeste tijd daar werken. Zodoende kunnen
wij langer open zijn. Janja en Siemon zul je dit jaar zeker
ook aantreffen in de winkel, want beiden vinden het nog

steeds heel leuk om bijzondere dingen te
verkopen. Thea heeft dan vrij of werkt
anderszins in Aleikos Panorama of Villa
Mertiza.
Wij hopen met elkaar een leuk team te zijn,
waar onze gasten te allen tijde op kunnen
terugvallen.

GOEDKOPER VLIEGEN IS MOGELIJK MITS……
AEGEAN AIRLINES, de tweede maatschappij van Griekenland
heeft nu veel vluchten voor slechts ruim 200 Euro retour.
Je vertrekt om 12.00 uur vanaf Brussel en moet wel ruim drie
uur wachten op Athene. (Ook te vinden in het hoogseizoen)
VLUCHTTIJDEN
Vertrek Brussel 12.00 aankomst Athene 16.10. Vertrek
Athene 19.45 en aankomst 20.35 op Heraklion
Terug gaat sneller: 06.30 vertrek Heraklion. 07.00
Athene. 08.40 Vertrek Athene en 11.10 in Brussel.
RYAN AIR VANAF GRONINGEN NAAR KRETA

Prijsvechter Ryan Air vliegt vanaf mei naar drie bestemmingen: Mallorca, Marseille en Milaan. Uit
betrouwbare bron hebben wij vernomen dat Ryan Air of in de loop van het seizoen of vanaf 2013 ook
op Kreta gaat vliegen. De baanverlenging van onze noordelijke luchthaven is begin volgend jaar een
feit. Wij hebben zelf een paar keer met deze maatschappij gevlogen. Als het toestel op tijd de
bestemming bereikt hoor je: “ Tatatata taaaa ta, alweer een toestel van Ryan Air dat op tijd is
geland!!”. Eenmaal deed die dat niet. Een vertraging van een paar uur. Het bleef doodstil. Wij hadden
meer zo’n teleurstellingstune verwacht: “Naaa….naa…na…..na……naaaaaaaaaaa”. Je weet wel, zo’n
toontje als een kwisvraag fout is beantwoord.
Het is wellicht goed nieuws uit Groningen. Het kan de prijzen van andere maatschappijen wellicht
drukken.
10 Juni voor 1 of twee weken. Vertrek op een maandag:

Vlucht voor

Wandelweek 20 – 27 april
Je kunt nog mee! De prijzen van de vluchten zijn wel hoger
nu, maar we kunnen een mooi voorstel doen.
De Bewegwijzering van de zeven wandelingen rond Mirtos is
gereed. Er zijn drie vormen en drie kleuren. Deze worden
gemixt gebruikt. Er is ook een kinderwandeling bij met
opdrachten en vragen.

wat gek naast het bestek
Vlak voordat wij vertrokken richting Griekenland
organiseerde Siemon een etentje. Nu valt er niet al teveel te organiseren, want op zijn beroemde
moussaka komt ieder mens die een beetje verfijnde smaak heeft automatisch af. Je moet ze als het
ware bij je wegmeppen, want anders vind je al snel de hond in de pot. Het is niet een kwestie van
uitnodigen, maar schrappen in lange aanvraaglijsten. Zelfs ik, die niet snel in een Grieks restaurant
een moussaka zal bestellen, omdat er meestal zo’n homp bechamelsaus over hangt, zelfs ik kan
dagenlang uitkijken naar Siemons moussaka. Wat hij wel moet regelen is de inkoop en de
voorbereiding. Hij is er wel eventjes mee bezig. Al een dag van te voren gaan pollepels driftig te keer
en hangt er in huis een geur van weemoed en verlangen. Dus ook op de dag voorafgaand aan het
etentje. Ik moet hem dan ook niet storen met triviale vragen als: “Weet jij waar de vuilniszakken zijn?”
Dan heb ik geluk als ik een snauw krijg, maar meestal hoor ik niet anders dan het geluid van
keukenwerkzaamheden en zo nu en dan een diepe zucht. Het is mooi, maar zwaar werk, als je begrijpt
wat ik bedoel.
Een etentje bij ons thuis is een kwestie van goede
taakverdeling. Siemon kookt, inclusief hak- en snijwerk en ik
dek de tafel, zet de wijnglazen neer en steek de
waxinelichtjes en kaarsen aan. Als er iets op tafel gezet
moet worden, ontvang ik de orders en heb te gaan waarheen
Siemon mij wijst.
Dat is ook het inschenken van een klein wijntje voor hem.
“Vis moet zwemmen”, zegt hij dan en ik weet dat er een
wijntje moet komen. Ook al is er geen karper, haring of zalm
in de woning te vinden. Ik kan niet tegen de geur van vis.
Als ik door Ierapetra loop en ik nader een vishandel, dan
haal ik diep adem, versnel mijn pas, laat de lucht met pufjes uit
mijn mond komen en weet dan dat ik minstens nog tien meter
moet lopen, voor ik weer adem kan halen. Visgeur verspreidt
zich nu eenmaal fanatiek. Maar “Vis moet zwemmen” betekent
dat de chef-kok in onze relatie zijn “wijntje van bereiding” moet
hebben. Hij heeft dit even nodig, want moussaka maken
betekent voor hem ook het ophouden van de goede, zeg rustig,
uitstekende naam en faam, die hij in het verleden heeft
opgebouwd.
Als de gasten binnenkomen, zitten wij al heel snel na de hartelijke begroeting rond de tafel. Gezellig
keuvelend over koetjes en kalfjes, maar ook steeds stiekem kijkend in de richting van de keuken,
alwaar alle heil vandaan zal komen. De wijn vloeit, het gesprek groeit, totdat Siemon zich uit zijn fort
losmaakt en de tafel inspecteert. Die heb ik, als altijd, gezellig gemaakt met lampjes, lichtjes en een
bloemetje. Maar ik weet al wat er komen gaat. Mijn levenswerk van die avond zal ruw worden
verstoord. Siemons blik gaat over de tafel, hij schat in waar en hoe zijn gerechten een waardige plek
moeten krijgen, zodat iedereen het goed kan zien en ook goed kan bereiken, want straks zal er
worden aangevallen. “Dat moet weg daar”. Hij wijst met een priemende vinger naar mijn noeste,
creatieve arbeid. Ik wil nog sputteren, maar voor ik het in de gaten heb, graaien vele handen mijn
decoratie aan gort. Dag bloemen, dag lampies, dag lichies! De angsthazen rond de tafel volgen
Siemons instructies op uit pure angst, dat zijn kookkunst aan hun monden voorbij zal gaan.
Zo gaat dat dus altijd. Zo ook twee dagen voor ons vertrek uit Almere, dit jaar. Vier heren, waaronder
ons pleegkind en zijn partner en hun twee vrienden, die wij ook kennen. Vier aardige jongens. Vrolijk,
in alle opzichten, en nog wat in de uitgroei van hun leven. Dus “gay and hungry”. Ook zij graaiden op
de bewuste avond de tafel leeg om plaats te maken waarvoor zij kwamen: Siemons werkelijk
goddelijke moussaka.

Maar wat mij opviel, sorry dat ik een heel verhaal nodig heb
om het onderwerp van deze column te duiden, was dat er vier
apparaatjes bleven liggen. Zo’n tien centimeter hoog, vijf
centimeter breed en 1 centimeter diep. Sommige zwart,
andere wit met een zwart ietwat langwerpig stukje plexiglas.
Dingen die zo nu en dan een geluidje produceerden, waardoor
er direct naar het dingetje werd gekeken. Het werd opgepakt,
er werd op een rondje gedrukt en er werd kortstondig gelezen.
Ook toen de moussaka werd verorberd door de hongerige
vrolijkerts, ook toen hoefde het platte dingetje maar te kicken
en het gemaal stopte even, de handen grepen naar het
dingetje en er werd gekeken wat het dwingelandje nu weer te
melden had.
Het is in Nederland meer en meer de gewoonte dat mensen hun mobiele telefoon niet alleen
meenemen naar een eetgelegenheid, maar het ook op de gedekte tafel leggen. Als een infuus, waar je
niet zonder kan. Men komt aan, men doet de jas uit, haalt er sigaretten uit, een aansteker, een pakje
zakdoekjes als men snotterig is en hup, het mobieltje. Geen koelkast van Nokia, nee, een I-phone.
Daarover moet er met een vinger regelmatig worden geaaid. Van links naar rechts om beeld te krijgen,
er moet op worden getiptoetst om het beeld te veranderen en met duim en wijsvinger bewogen, naar
binnen en naar buiten, om het beeld te vergroten of te verkleinen. Heeft men het kleingoed niet bij
zich, of het zit in de jaszak, dan is men toch minimaal lichtelijk geamputeerd. Zonder de levensader,
die nodig is om ver weg dichtbij te halen valt niet te functioneren. Zelfs niet als een meester-kok zijn
meesterwerk voorschotelt.
Een paar maanden voor het etentje met de vrolijke jongens zag
ik zelfs een dame haar I-pad op een restauranttafel leggen en
deze openen. Dit is een soort minilaptop die gemakkelijk kan
worden geopend en dan steunt op een harde flap. Ze moest ieder
moment weten wat de I-padpot schafte.
Het Moussaka-etentje was overigens erg geslaagd. Dat nou weer
wel. Ik was er ook al wel aan gewend dat onze jongens nu
eenmaal hun levensader op tafel leggen. Ze hebben het druk met
artiesten, impresario’s en allerlei andere heel belangrijke types.
Dus moeten ze bereikbaar blijven.
Siemon, die gaat over alles wat met eten te maken heeft, heeft met zijn
priemende vinger niet gewezen op de I-phones, toen hij beval de tafel
leeg te maken. Hij weet nu eenmaal dat zijn moussaka zelfs de gekte van
alle dag overwint. Ondanks de stoorzendertjes werd hij na afloop bijna
doodgeknuffeld en ondergedompeld onder de mooiste complimenten die
veelvraten kunnen geven.
Siemons Moussaka? Daar kan geen Apple tegenop. Zelfs niet voor de
dorst. Maar daar heb je zwemmende vissen voor.

WIL JE NET ZO BEROEMD WORDEN ALS SIEMON? Dan volgt hier zijn goddelijke recept:
Gehaktmengsel:
400 gram rundergehakt
Paneermeel
Beetje wijn
Gesnipperde ui
2 tl oregano
Knoflook
Verse peterselie

4 tomaten in plakjes
Blikje gepelde tomaten
Kaneel
Zout
Olie
Peper
Suiker (naar smaak, eventueel)

2 aubergines
2 courgettes
2 aardappels
Bechamelsaus
(melk, bloem, 60 gram boter,nootmuskaat,
peper en zout,)
Geraspte kaas
3 eierdooiers
Bereiding:
1.
Voor het gehaktmengsel is het verstandig dit een avond van tevoren klaar te maken, dan
trekken de smaken van de diverse kruiden er goed in.
Doe in een hapjespan wat olie en laat dit warm worden. Zodra er in gebakken kan worden doe je
het gehakt erin en laat het bakken en met een spatel of vork los maken.
Knijp de teentjes knoflook er boven fijn en voeg de gesnipperde ui en de oregano toe.
Daarna voeg je de gepelde tomaten toe, de versgehakte peterselie, zout, peper en de kaneel. De
kaneel geeft er een aparte, mediterrane smaak aan. Snijd de tomaten en doe ze in het mengsel.
Doe er een scheut rode wijn aan toe en laat het een half uur op een laag vuurtje sudderen. Mocht
dit mengsel te vloeibaar zijn,kun je het wat binden met wat paneermeel.
2.
De courgettes, aubergines en de geschilde aardappelen wassen.
De courgettes en aubergines in plakjes van ongeveer 4 millimeter snijden, op een dienblad of bord
leggen en bezouten; er komt vocht vrij en dit eraf deppen met keukenpapier. Keer ze om en
herhaal de procedure.
Doe olie in een koekenpan en bak ze aan beide kanten lekker bruin, pas op het kan heel hard
gaan! Ook de aardappelen in schijfjes snijden(of een kant en klaar pak uit de supermarkt halen.
3. De bechamelsaus:
Doe de boter in een steelpan en laat het op een laag vuurtje smelten. Roer er dan twee eetlepels
bloem bij en roer hard .Schenk er ondertussen melk bij en blijf goed roeren totdat je een goede
dikke roux hebt. Voeg daar wat peper, zout en nootmuskaat aan toe. Om het geheel wat romiger
en goed bindend te maken, doe je er 3 eierdooiers doorheen en wat geraspte kaas naar smaak.
Neem een vuurvaste schaal, vet het in en doe de helft van het gehaktmengsel erin. Leg daar
bovenop wat courgetteschijfjes, aardappelschijfjes en aubergineschijfjes.
Herhaal deze procedure nog eens zodat er twee lagen ontstaan. Schenk daarna de bechamelsaus
over het geheel.
Zet de schaal in de oven op ongeveer 200 graden voor zo’n 60 minuten, gaat het te snel, schakel
dan terug naar 180 graden en laat het langzaam garen. Dit is met name belangrijk voor de
aardappelschijfjes.
Eet smakelijk!

MEER DAN LOPEN MET
STOKKEN
Het bevordert de zo geroemde actieve leefstijl.
Nordic Walking zorgt ervoor dat sportwandelen
effectiever wordt doordat de nek-, schouder- en armspieren intensief worden gebruikt in combinatie
met het middenrif. Daarnaast worden vooral de rug-, buik-, heup- en beenspieren optimaal
aangespannen. Een juist uitgevoerde techniek doet de totale actieve hoeveelheid spiermassa in het
gehele lichaam doorlopend aanspannen en ontspannen. Daardoor ligt het totale energiegebruik 20%
hoger dan bij het sportieve wandelen. De ultieme methode om af te vallen.
De belasting op het hart-longsysteem neemt toe, terwijl de ervaren zwaarte van de training niet
toeneemt. Het uithoudingsvermogen neemt reeds toe vanaf het allereerste begin.
Ook treden veranderingen op van lichaamssamenstelling, cholesterolwaarden, bloeddruk en
botdichtheid. Deze vorm van training is effectief zonder dat de belasting op de gewrichten van rug,
bekken en benen toeneemt.
Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door tegengestelde draaibewegingen in de
wervelkolom de 21 ringen in de tussenwervelschijven afwisselend opgespannen en ontspannen. De
hoogte van zo’n schijf neemt daardoor toe en af.. Hierdoor ontstaat er een permanente pompwerking,
waardoor de voeding optimaal wordt en de kwaliteit toeneemt. Ook spannen door deze
draaibewegingen kleine spiertjes aan tussen de wervels, welke verantwoordelijk zijn voor de stabiliteit
tussen deze wervels.

DE OUDE TURKSE BRUG TUSSEN MIRTOS EN MITHI IN VOORJAARSTIJD

(foto voorkant en achterkant: Herman Wezenberg)

En tot zover deze Nieuwsbrief. Tot de volgende maand!
HARTELIJKE GROET:

Maria, Siemon, Janja, Angela, Thea en Dick

