augustus 2013

1039 maal verzonden

EEN VOORGEKOELD LONGDRINKGLAS VOL IJS
EEN SCHEUT OUZO ERBIJ AANVULLEN MET IJSKOUD WATER
fles 0.7 liter Tzantalis of Ouzo 12. Plomari is verkrijgbaar
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Beste lezers van onze Nieuwsbrief
Wat kunnen wij allemaal kwijt in deze midzomerbrief?
Eigenlijk niet zo heel veel. De zomerboemel tuft langzaam,
maar doelgericht door. Staat zo nu en dan even stil bij
zonnige plekjes, maar houdt zich verder aan de wet van de
klok: de zomerdienstregeling. Zomer, een mooi fenomeen.
Alles gaat gewoon door, maar in een ander tempo. Minder
gehaast. Zijn andere getijden meer een sneltrein of intercity,
volgepropt met laptopperige en iphonerige mensen, de
zomerboemel geeft de mensheid meer mogelijkheden om
lekker naar buiten te staren, minder verleid door prestatie- en
communicatiedrang.
De media merken dit ook. Het is boemeltijd. In die wereld komkommertijd genoemd. Ook wij hebben
enkele jaren geleden een Komkommerspecial gemaakt met een glansrol voor de Tzatziki… Boemeltijd
voor kranten en media betekent veel gekrab achter de oren. Wat kunnen we nu weer voor ‘nieuws’
brengen. Dan is het een welkom geschenk als er een koninklijk kind wordt geboren. De baby wordt
letterlijk en figuurlijk uitgemeten tot er niets meer te melden valt. Tot aan Legoland toe..

DE BOEMELBRIEF
We gaan deze Nieuwsbrief dus de
Boemelbrief noemen. Kleine weetjes die, als
je die tot je hebt genomen, je wereld geen
steek veranderen, maar wellicht toch een
tevredenheidsmoment oproepen.
Zoals het voor velen ook zo gaat met Mirtos
herinneringsscheutjes. Opgeroepen door het
zien van het boek dat je er las, de foto op je
digicamera, het afgescheurde strookje van
je instapkaart, een Griekgeur die je neus
kietelt. Veel leesplezier gewenst!
Uit serie over Europese treinen 1930-1980 door Hans
Kaas

Het dorpsverkeer in Mirtos
Nu we het toch over vervoer hebben, Kreta kent
geen spoorlijnen, dus ben je aangewezen op bus
of auto. In de zomer staan er in Mirtos heel veel
auto’s geparkeerd. Soms ook direct om een hoek,
zodat je alleen met enige stuurmanskunst de
bocht kan nemen. De burgemeester heeft nu
ingegrepen en overal borden en
aanwijzingen geplaatst om het
verkeer wat beter te kunnen
stroomlijnen. Er is een algemene
parkeerplaats gecreëerd aan het begin van het dorp, zodat het hopelijk wat minder druk
is met klakkeloos neergezette auto’s. Bij Mertiza kun je nog steeds parkeren, zowel voor
de deur als rondom het grasperkje.
De burgemeester, Alekos Pantelakis is ook actief geweest aangaande de vuilnis. Goed werk, want je stelt
je bij zomergeuren toch iets anders voor dan vuilnisbakkenlucht. Alle containers zijn uit het dorp
verdwenen, behalve bij de ingang, dus tegenover Hotel Esperides en bij de uitgang, het eerder
genoemde grasperkje. Tot ieders geruststelling, meer dan ver genoeg om last te hebben van
afdankstank.

http://myrtos-snorkeling.webklik.nl/page/snorkeling-myrtos
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De horeca in Mirtos
Al eens eerder heb ik het er over gehad: Mirtos kent goede horeca. Vriendelijke bediening, lekker eten
en ook nog eens voor heel schappelijke prijzen. Een hoofdgerecht + een half litertje wijn in een karaf
kost vaak niet meer dan € 20,- Euro voor 2 personen. Frisdranken en bier zijn ook heel matig geprijsd,
zodat uit eten gaan of op een terrasje zitten beslist niet duur is. Wij zeggen dit dan ook vaak tegen
mensen die overwegen om hun vakantie bij ons te boeken.
De BTW in de horeca, die in 2011 omhoog ging van 13 naar 23% wordt per 1 augustus weer
teruggebracht naar 13%. Dit is een maatregel van de regering, die wel wat Trojkafronsjes teweegbracht,
maar toch wordt ingevoerd. Volgens premier Samaras zal dit de
belastingontduiking tegengaan.
Eerlijk gezegd heb ik de verhoging in 2011 nauwelijks gemerkt en
zal de verlaging ook wel niet merkbaar zijn. Maar in het goedkope
Mirtos zal de portemonnee van de vakantiegasten hieronder niet te
lijden hebben.
En Mirtos kent, nu we het toch over horeca hebben, een nieuw
muziekcafé. Michalis Zervakis, afkomstig uit Mirtos, maar jarenlang
al wonend in Nederland, heeft zijn oude droom waargemaakt. In
het voormalige restaurant Limeri heeft hij zijn ideale muzikale plek
gevonden. Michalis treedt op als D.J. Fat Daddy. Zie je zijn
omvangrijke postuur, dan zal je dat niet echt verbazen. Wij hebben
hem als een uiterst vriendelijke man leren kennen, die met een
grappig accent Nederlands spreekt. Michalis: KALO RISIKO!!
De bouw in Mirtos
Wij zijn nu voor het negende seizoen actief in
het dorp. We hebben qua bouwen en
opknappen al heel wat mooie resultaten
gezien. Dit jaar zijn er twee gebouwen bij
gekomen. Allereerst een groot woonhuis aan
het begin van het dorp, naast Platanos. Vorig
jaar begonnen en nu sinds kort af en
bewoond. Qua binnenkomst een aanwinst. En
dan verrees er tegenover Aladin Shop en naast
Ermioni een piepklein pandje, waar eerst een
krot stond. Het is nog niet af, maar het ziet er
nu al leuk uit, vooral vanwege de ouderwetse
manier van bouwen, met stenen, in plaats van
beton. Het rode dakje doet de rest.

De activiteiten in Mirtos
Nog nooit bij mijn weten worden er deze maanden zoveel activiteiten aangeboden aan gasten en
inwoners. Een groot succes was de beachvoetbal competitie eind juli. De minder sportieve types konden
zich aan een competitie tavli (backgammon) wagen. Verderop in de brief bijna alle activiteiten allemaal
op een rijtje. Bravo Cultuurcommissie van Mirtos.

(foto: Marjolein van Ewijk)

Ruim een jaar Facebook
Sinds begin juli 2012 zijn wij ook actief op Facebook. Na aanvankelijke aarzelingen, we mailen al zoveel
en hebben toch een Nieuwsbrief, toch de stoute slippers aangetrokken en gewoon maar begonnen. Na
een jaar kunnen we zeggen dat wij er bepaald geen spijt van hebben. Wij kunnen er al met al toch wel
het nodige op kwijt. Kleine verhaaltjes, mijmeringen, minicolumpjes. Minimaal één maal per week even
wat gedachten uiten. Ook veranderingen, zoals de nieuwe kleurstelling in de kamers, konden wij melden
via Facebook. Het aantal mensen dat onze berichten bekijkt schommelt tussen de 350 en 1500 met een
uitschieter boven de 2400. Al met al reden om er voorlopig enthousiast mee door te gaan. Het tweede
Facebookjaar is begonnen.

Vertrek tussen 13/8 en 18/8
AMSTERDAM – HERAKLION
met Corendon Dutch Airlines
8 dagen
Vlucht
Verblijf
Totaal 1 week

€ 340,€ 159,€ 499,-

OOK ANDER AANTAL DAGEN
MOGELIJK. Bij meerdere personen
in appartementen extra korting

11 dagen
Vlucht
€ 340,Verblijf
€ 215,Totaal 11 dagen € 555,15 dagen
Vlucht
Verblijf
Totaal 2 week

€ 340,€ 309,
€ 649,

Mirtos is actiever dan ooit! Er grote reeks van activiteiten zal plaatsvinden in ons kleine
vakantiedorp. Een initiatief van de culturele vereniging, in overleg met het
gemeentebestuur. BRAVO!! Dit is het programma, onder het volgende motto:

Kom, zing, dans en geniet samen met ons…
Zaterdag 03-08-2013

“ Dislotis” kaartspel toernooi - eindfinale.
Het moment waar we allemaal op hebben gewacht :
het uitroepen en eren van de Kampioen.
Zondag 04-08-2013
Filmdocumentaire “ The Place Where The Gods Cry “
door Eleni Vlassi.
De kennis zal je aangrijpen, de waarheid zal je tot
tranen bewegen…. Engels ondertiteld.
Maandag 05-08-2013
“ Humaterra “ uitgevoerd door The Dagipoli Dance
Theatre Group. Eleni Tsaligopoulou – Psarantonis.
Choreografie :
George Christakis – Renato Tzanela
Muziekcompositie : El. Tsaligopoulou – Psarantonis,
Andriana Babali

Woensdag 07-08-2013

Samenwerkingsproductie Argentijnse Tango Cite Tango.
De dansgroep Mouvements Dances in een experimenteel
programma : “ Paris 8 Universiteit “ presenteert : een twee uur
durende dans workshop voor de aanwezigen in een poging de
deelnemers voor te bereiden op de uitvoering die daarna volgt !
Workshop : 20.00 – 22.00 . Uitvoering : 22.00 – 22.40 .
Leraren, regisseurs en bezielers : Dimitris Biskas en Marianna
Patsarika. In samenwerking met Rena Kaparaki’s dansschool.

Vrijdag 09-08-2013

“ The Big Summer Cretan Party “ met Nikos Zoidaki.
Muziek, zang en dans tot de morgen.

Zondag 18-08-2013

“ Harold and Maud “ . Theaterpresentatie door Ierapetra’s
Theatre Group. Regisseur : Alexander Machera.
Woensdag 21-08-2013
Tweede “ Full Moon Beach Party “ . Hoogtepunt van de zomer.
Zondag 15-09-2013
70 JAAR LATER – Herdenkingsdag. Wij eren onze doden, hun
dromen en offers.
Zaterdag 28-09-2013
“ Avond van het toerisme – Kazanemata “ . We vieren Dag van
het Toerisme en laten iedereen zien hoe raki wordt gemaakt.
EN VERDER UITERAARD IEDERE DONDERDAGAVOND LIVE
MUZIEK BIJ PLATANOS EN INCIDENTEEL BIJ ANDERE HORECA
GELEGENHEDEN.
MIRTOS – KLEINSCHALIG – SFEERVOL – EN OOK ACTIEF !!

Verantwoording van de actie
Deze maand is het precies een jaar geleden dat Mirtos werd getroffen door een hardnekkige brand.
Een actie onder Mertizagasten voor het herplanten werd een groot succes. Bijna € 6.000,- Villa Mertiza
heeft het bedrag tot die € 6.000,- aangevuld.
Bij nader inzien bleek het planten van bomen een lastig te nemen hobbel. Vooral kadastrale problemen
zorgden ervoor dat er in die zin niet kon worden herplant met gelden van onze gasten en volgers. Er is
door de overheid een donatie gedaan van een duizendtal oleanders, die geplant zijn langs de
toegangswegen. Villa Mertiza heeft de bemensing, het gebruik van een auto en water betaald om dit
mogelijk te maken.
In onze Nieuwsbrief van december hebben wij een eerste verantwoording afgelegd. Daarbij hebben wij
de donateurs voorgesteld het bedrag te besteden aan brandpreventie. Zij die het daarmee niet eens
waren konden hun donatie terug ontvangen. Dat is door niemand gevraagd, zodat het startbedrag van
€ 6.000,- voor het allergrootste gedeelte bestemd is voor het voorkomen en zeer tijdig bestrijden van
branden.
De pick-up
Burgemeester Alexandros Pandelakis is de initiatiefnemer geweest van de aanschaf van een pick-up,
waarop een tank kan worden geplaatst en een drukspuit. Deze wagen wordt direct ingezet, zodra er een
melding is van brand. Dit kan al een hele boel risico tot verspreiding van brand indammen. Een eerste
klap, als het ware. (zie foto op de volgende pagina)
De brandweerauto
Wij hebben er al een heleboel over gepubliceerd. Dankzij een zeer royale gift van de Veiligheidsregio
Noord en Oost Gelderland beschikt Mirtos/Ierapetra over een natuurbrandweerwagen. Ook het vervoer is
van Nederland naar Piraeus is voor rekening gekomen van dit korps. Op 25 april reed de wagen Mirtos
binnen en werd hier feestelijk en zegenrijk, dankzij de Papas, ontvangen. Diezelfde dag is de wagen naar
Ierapetra vervoerd, is er instructie gegeven en inmiddels oefenen inwoners van Mirtos met regelmaat in
Ierapetra. De wagen staat daar nu nog, direct klaar voor actie.
Onderkomen in Mirtos
Helaas gaan ambtelijke molens langzaam, ook in Griekenland. Dat betekent dat de wens om de wagen in
de brandgevaarlijke maanden in Mirtos te stationeren nog niet in vervulling is gegaan. Sinds kort
beschikt de gemeente over alle benodigde papieren om de wagen officieel te mogen laten rijden,
inclusief verzekering.
Het nieuwe onderkomen wordt binnenkort
gerealiseerd en zoals het nu lijkt vlakbij Villa
Mertiza. Dat laatste is geen specifieke wens van
ons, maar een keuze van de gemeente. Dit
onderkomen kan eventueel door de donaties
worden gefinancierd. Een gesloten ruimte met 24
uurs stroomtoelevering. De wagen staat overigens
op dit moment wel stand-by in de kazerne van de
brandweer in Ierapetra.
Het gaat allemaal niet snel
Wij wonen en werken hier lang genoeg om te
constateren, dat zaken hier nu eenmaal wat
langzamer gaan dan we gewend zijn uit Nederland.
Is overigens niet altijd een wet van Meden en
Perzen. Wij zelf zijn wat de verantwoording betreft
ook niet heel snel. Wij passen blijkbaar een beetje
in de cultuur hier. Dus een tussenbericht in
december en nu in augustus weer één. Dat kan
het risico inhouden dat er omtrent de actie ruis
gaat ontstaan. Daarom:
Ik hou je dus op de hoogte!

Financiële tussenverantwoording
De actie leverde onder gasten op:
Aanvulling Villa Mertiza
Totaal

€ 5.766,84
€ 233,16
€ 6.000,00

Betaald van de opbrengst tot nu toe:
November 2012
Ondersteuning planten bomen toegangswegen
€
257,00
(water, gebruik auto, loon arbeiders etc.)
November 2012
Aanschaf Pick Up
€ 1.500,00
(ten behoeve van eerstelijns bestrijding)
24 april 2013
Heenvlucht 2 brandweerlieden uit Nederland via HV 6876
€
412,00
(Vlucht Amsterdam – Athene)
24 april 2013
Boot: Enkele reis brandweerlieden 2 pers. cabin
€
82,00
24 april 2013
Boot: Vervoer brandweerauto (dankzij Minoan Lines)
€
85,00
23 en 24 april
Boot: Retourticket/cabine Dick Ridder
€
160,00
Boot: enkele reis Auto voor vervoer Athene/Pireus
€
75,00
27 april
Terugvlucht 2 brandweerlieden naar Nederland CND 274
€
306,00
Totaal
Vervoer betaald door gemeente Mirtos*
Tot nu toe besteed
Door anderen gedoneerd:
Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland:
vervoer Nederland - Piraeus.
€
3.100,Gemeente Mirtos:
Eten en drinken brandweerlieden + welkomfeestje
op 25 april 2013 en € 300,- bijdrage aan vervoer*
Villa Mertiza:
Enkele reis boot: auto
Onderkomen en ontbijten in Villa Mertiza
Benzinekosten
Diner aan boord van brandweerlieden

-/-

€ 2.877,00
€
300,00
€ 2.577,00

ER IS DUS NOG EEN BEDRAG OVER

€ 3.423,Met gemeente en brandweer wordt
nu overlegd over de bouw van een
onderkomen in Mirtos. Een heel
eenvoudige prefab ‘kazerne’
In de volgende nieuwsbrief hierover
meer informatie.

LOPEN DANKZIJ GONNY EN JOKE

Gasten van ons zijn niet zelden creatief en innovatief. Zo ook Gonnie Duitscher en Joke Barneveld.
Naast hun dagelijks werk en activiteiten hebben zij korte wandelvakanties opgezet in Drenthe en
Overijssel. Na een heel leuk gesprek met hen over van alles en nog wat kwamen wij op hun initiatief
voor hun wandelvakanties. En dat willen wij graag delen met andere gasten. Hier hun introductie:
Wij zijn Gonnie en Joke. Allebei houden we van
wandelen en het leukst vinden we wandelen op
de kaart. In 2004 wandelden we in de Ardennen
van hotel naar hotel en vonden dit zo geweldig
dat we daarna op het internet zochten naar
dergelijke arrangementen in Nederland. Die
waren er niet zoveel, dus hadden we het er van
tijd tot tijd over om dan maar zelf iets te bedenken en we begonnen wandelroutes te ontwikkelen.
Ideeën moeten rijpen, je moet eraan werken en vorig jaar was het dan zover: Loopeensin
Wandelvakanties was een feit! We hebben prachtige routes uitgezet in Drenthe en enkele in Overijssel
in Gelderland. Deze arrangementen variëren van 3 tot 6 dagen en de te lopen afstanden verschillen ook.
Het zijn dagwandelingen voor de echte wandelaars. Je wandelt volgens het routekaartenmapje van
hotel naar hotel, je bagage wordt gebracht, voor onderweg krijg je een lekker lunchpakket mee en ’s
avonds geniet je van een goed diner. Uiteraard begin je de dag met een heerlijk ontbijt om energie op
te doen voor de sportieve prestatie die je gaat leveren. Je bent kortom helemaal ontzorgd.
In Drenthe werken wij samen met Drenthe
Hotels, dit zijn drie- of viersterren hotels en
in Gelderland en Overijssel hebben wij ook
gekozen voor drie- of viersterren hotels
volgens hetzelfde principe.

Aekingerzand Drenthe © Loopeensin.nl

Wij zijn bijzonder trots
op Loopeensin en onze
mooie arrangementen en
willen dit graag met
jullie, als liefhebbers van
Kreta, Mirtos en Villa
Mertiza (dat zijn wij
ook!) delen. Neem eens
een kijkje op onze
website:
www.loopeensin.nl
Alvast
heel
veel
wandelplezier gewenst!
Taleme,
Gonnie en Joke

Voor mensen die het leuk vinden om meer
basic en met bagage te wandelen hebben
wij arrangementen van trekkershut naar
trekkershut en wij zijn bezig om
arrangementen met Bed & Breakfasts te
ontwikkelen. Er zijn zoveel leuke en mooi
gelegen B&B’s dat deze arrangementen –
met schitterende wandelroutes - zeker een
aanwinst zullen zijn in ons programma. Het
arrangement Heide, Hooilanden, Reest is
inmiddels te boeken.

De kracht van de overmacht.
Wij mogen constateren dat het ons voor de wind gaat. Tevreden gasten die bij ons verblijven in een
zonnig humeur. Dan kan het je gewoon niet erg tegenwinds vergaan. En toch was er in juni een
vervelend incident. De verplaatsing van de containers uit het dorp heeft ons een bezoek opgeleverd
van, wat we hier, onder ons, noemen, de familie Staartmans. Dat is helaas een enkele gast
niet
onopgemerkt gebleven. Eén daarvan bleek zeer fobisch voor beesten met lange staarten. Dubbel
vervelend. Daarom hebben wij deze mevrouw en een vriendin, die 33 uur bij ons hebben gelogeerd,
een alternatief onderkomen geboden, waar zij zeer tevreden mee waren.
Een paar uur al na hun vertrek stond er een
verdelgingsbedrijf voor de deur en zodoende is de plaag
rigoureus aangepakt en gelukkig verholpen. Dat brengt
stress met zich mee, want ondanks het feit dat wij in een
warm land leven, willen we
koste wat het kost ongedierte buiten de deur houden. Zo zijn
er altijd bordjes met ‘snoepjes des doods’ rondom ons pand te vinden. Als je goed zoekt! En nu heeft
het bestrijdingsbedrijf tien dozen met effectieve middelen geplaatst die iedere week worden
gecontroleerd.
Dan ben je er vanaf, zou je zeggen. Helaas staan er sinds een maand enkele heel vervelende recensies
op beoordelingssites. Waarom mensen dat doen? Zelfs iemand die nog nooit bij ons te gast is geweest?
We staan voor een raadsel, maar het is nu eenmaal zo. En dan blijkt dat je als aanbieder op een
consumentensite ook
heel kwetsbaar bent.
Ons
onomwonden
protest
hiertegen,
vanwege ook feitelijke
onjuistheden,
helpt
niet. We hebben het
ermee te doen. Maar
het is wel even heel
erg AU!

Ik heb, zonder het probleem te willen bagatelliseren, mijn toevlucht gezocht in de
humor, of althans een poging daartoe. Een liedtekst die over een bijzondere plaag gaat
Het staat nog niet allemaal in een goed ritme, maar het mag de pret niet drukken.

Het dorpshotel heeft wat ik hoor vandaag
Te lijden onder een bizarre zebraplaag
Aanvankelijk dacht men nog aan wat gekkigheid
Maar al snel bleek het een plaag met veel hardnekkigheid
Want een zebra ach wie heeft dat nu niet op zijn tijd
In een gordijn of onder een hoogpolig woltapijt
Maar honderd zebra’s langs de gevels van het dorpshotel
Dan mag je heus wel spreken van een plaag, jawel.
Ze klauteren langs de klimop naar omhoog
Het liefst in groepsverband zei mij een zebraloog
Eenmaal bovenaan gekomen in een peleton
Pikken ze al het meubilair in op een voorbalkon
Ook de kamers zijn niet veilig neem de minibar alleen
Die wordt geplunderd door een zebra met een drankprobleem
En op een bed liggen luidruchtig stellen twee aan twee
Met David Attenboroughs porno op tv.

En eenmaal binnen raakt de boel op drift
Ze rennen dan de trap af of ze gaan per lift
Ze graaien van het rijk gevuld ontbijtbuffet
Glazen met verse jus d’ orange en een kaasbaguette
En ze springen met een bommetje pardoes het zwembad in
Zo op een dikke witte Duitser met een onderkin
In de receptie pakt er één brutaal zomaar de telefoon
en belt wat Afrikaanse vrienden doodgewoon.

Dit alles is misschien tot daar aan toe
Het is zo overdag natuurlijk wel een hoop gedoe
Maar als de nacht gekomen is in het dorpshotel
Dan wordt een zebraplaag voor iedereen een ware hel
Want dan kruipen ze gordijnen in of zomaar in een bed
Waardoor menig gast in het hotel het op een gillen zet
Laatst jodelde op een toilet een dame oorverdovend
luid
Tussen haar billen zat een hete natte snuit

Vanmorgen heeft er een bestrijdingsploeg
gespecialiseerd in zebra’s al behoorlijk vroeg
De bende onrustzaaiers met zeg gerust extreem geweld
verwijderd wat bij zebra’s komt op grof gescheld
De M.E. is toen gekomen want die was de opstoot zat
En met bulldozers dan krijg je het rapalje plat
Gelukkig dat ik lees dat er vermeld op Zoover staat
Dat er een zebrapad is aangelegd op straat.

Wil je nog even in de sfeer blijven? In 1962 werden de zebrapaden
officieel met stopplicht voor weggebruikers in gebruik genomen.
Willeke Alberti, toen 16 jaar en bakviszangeresje, zong erover. Hoe ik dat
weet? “Het staat in mijn dagboek geschreven” (Snapt niemand onder de
60 jaar)
https://www.youtube.com/watch?v=kxUz4IY4QEA

Dat kleine dorp aan de Lybische zee.

Het is een piepklein dorp. Nou ja, piep… Het piept heus zijn partijtje luidkeels mee. En piepjong is het
ook niet. Maar stokoud? Nee, nee. Er wonen wel stokoude mensen, hoewel in die categorie het
afgelopen jaar met regelmaat inwoners met stok en staf richting eeuwigheid zijn vertrokken. De bellen
van onze overbuurkerk hebben het traag doch loeiluid meegedeeld.
Een dorpje aan zee. Rond de 600 inwoners, hoewel dat maar een grove inschatting is. Jong, stokoud
en er tussenin een werkende middenlaag.
Een dorp dat wat ging voorstellen toen de zeerovers geen bedreiging meer vormden en mensen met
een wat geruster hart daar konden wonen waar naast leven ook handel was. Aan zee. Daar werden de
producten van het achterland, klein in aantal per bootjes verscheept naar Ierapetra om van daaruit
verder het land in of de wereld over te gaan. Zo ontstond het huidige Mirtos eind 19e, begin 20ste
eeuw.
Dan gaan er enkele generaties overheen. Een boek vol levensverhalen,
met daarin ook gitzwarte bladzijden. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat 18
mannen en jongens het leven moesten laten, toen zij weigerden voor de
Duitse bezettingsmacht te vertrekken. 15 september a.s.
Pas in de 80er jaren ontstaat hier toerisme. Geholpen door een
Nederlander. Al eerder hielp een Nederlander dit gebied aan welvaart.
Paul Kuipers introduceerde de kassenbouw eind jaren zestig.
Toen de zee moest worden tegengehouden door een dam op het strand,
ontstond er een boulevard, die mensen aantrok. Om er te flaneren, ijsjes
te eten, hapjes te smikkelen en drankjes te teugen.
En dat allemaal tussen een hartelijke, trotse bevolking.
Te midden van die bevolking loopt een deel van het jaar vreemd volk rond.
Anders gekleed dan de vaste dorpsbewoners. In het voorjaar loopt de
Mirtosman, de Mirtosvrouw en het Mirtoskind nog rond alsof het de ijstijd is.
De vreemdeling daarentegen doet alsof het broeihartje zomer is. Dat herhaalt
zich nog eens in het najaar, wanneer de autochtoon zijn dikke jas weer uit de
mottenballen heeft gehaald omdat het volgens hem al winter is. De
allochtoon volhardt in zijn gedachten dat het nog eeuwenlang zal zomeren.
Dus korte broek, kort hempie, kort rokkie.
Midden in de zomer, als de zon hoog aan de hemel troont, lijken vreemdeling
en hemeling meer op elkaar. Licht verbrande steltjes vermengen zich met
harige pilaartjes, daar waar het de mannen aangaat. Over de dames laat ik
me niet uit.

Dit uiterlijk vertoon duurt van begin april tot eind oktober met de maanden juni, juli, augustus en
september. Dan is het hier de vrolijke zomermix. En daarin zitten we nu. Volop en middenin.
Mensen uit twee werelden. De één met zijn roots volop in de rotsige bergbodem van dit bijzondere
eiland. De ander even ontworteld uit Alpenweides, Schotse hoogvlakten en sompige deltaweiden van
een vlak land.
Mirtos, een dorpje aan de Lybische zee. Ik had er voor 2002 echt nog nooit van gehoord. Mirtos, is dat
een sage? Dat ik er dan plotseling wel van hoor en enthousiaste verhalen krijg toegediend dat is, nou
ja, leuk of zo. Pas er komen, pas er prachtige dingen zien, bijzondere mensen ontmoeten, vooral dat.
Ja pas dan begint het te leven. Dan krijgt het een naam, een gezicht, dankzij gezichten vooral.
Ik ken die inmiddels allemaal. Wij groeten dus heel wat af. Maken her en der praatjes, delen zorgjes,
maar ook gelukjes. Dat heb je als je er gaat wonen. Vanaf 2005 voor vast. Voor het echie. Dan voel je
dat je er bij hoort. Dat maken mensen
je ook duidelijk. Jij hoort erbij. Toen ik
een paar jaar geleden bij de net
benoemde
burgemeester
mij
bij
voorbaat verontschuldigde, toen ik wat
kritiek uitte op een maatregel en hem
zei, dat ik natuurlijk een vreemdeling
was, een Xenos, werd hij verrassend giftig. “You live here, you are one of us, no Xenos, no Xenos!”
Een Kretenzer herhaalt graag, want dan heb je kans dat het binnenkomt. Hij zei het met nogal wat
ondersteunende gebaren. Sindsdien zeg ik wat ik op mijn hart heb en dat kan allemaal.
En dat is dan ook mede de reden dat wij iets proberen te doen, als dank voor de ruimhartige opname
in dit dorp. Een actie opzetten, een brandweerauto ritselen, zo nu en dan wat toestoppen voor een
feestje of voor een schoonmaakactie. Het is gewoon een deel van gevoelde verantwoordelijkheid.

Het leven is goed hier. We plofplakken wel eens, als het warm is of er gebeurt iets zeurzanikachtigs.
Dan schiet de hum er eventjes uit. Maar in dit dorpje aan de Lybische zee beklijft dat gevoel niet heel
lang. We zitten dan ’s avonds aan de boulevard en zien schuifelgrieken en flaneertoeristen samen
optrekken en genieten van die zo bijzondere sfeer hier. Een groots gevoel over die piepkleine tijdelijk
xenofiele samenleving.

SINAASAPPELCAKE PORTOKALOPITA
Voor deze maand hebben we één van Maria’s favoriete cakes gemaakt.
Ingrediënten:
voor de cake:
450 gram bevroren filodeeg
2 sinaasappels(we gebruiken alleen de schil)
*(rasp van 1 ½ sinaasappel, rasp van de andere ½ gaat door de siroop)
1 longdrinkglas maïsolie
1 longdrinkglas suiker
1 zakje bakpoeder (20 gram)
6 eieren
2 buisjes (capsules) vanille-extract
1 bakje Total yoghurt (200 gram)
voor de siroop:
2 longdrinkglazen suiker
2 longdrinkglazen water
1 kaneelstokje
rasp van ½ sinaasappel

Bereiding van het deegmengsel:
Laat het filodeeg iets ontdooien, maar nog wel koud; breek het filodeeg en
verkruimel het boven een schaal. Laat het daarna rustig ontdooien.
Dan kun je ondertussen de maïsolie, het suiker en het bakpoeder in een
kom mengen.
Voeg dan al roerend één voor één de eieren en het vanille extract toe. Roer
daarna de yoghurt en de sinaasappelrasp door het mengsel. Schep tot slot
het verkruimelde filodeeg er door heen.
Vet een ronde bakvorm lichtjes in met wat olie. Verwarm de oven voor op
180 graden.
Stort het mengsel in de bakvorm en zet de vorm in het midden van de
oven. Laat het 1 uur garen.
Bereiding van de siroop:
Doe de glazen water en suiker in een pan. Voeg daar een
kaneelstokje en de rasp van de ½ sinaasappel aan toe.
Zet het 10 minuten voor de cake gaar is op het vuur; kookt het
eenmaal laat de siroop dan 7 minuten sudderen.
De finale:
Als de cake klaar is prik je met een satéprikker of tandenstoker
gaatjes in de cake (om de 1 ½ centimeter). Is dat eenmaal
gedaan, dan kun je langzaam de siroop over de cake gieten
totdat de siroop helemaal is ingetrokken. Laat het geheel
afkoelen.
Kali Órexi ! Smul smakelijk !

EEN HEEL MOOIE ZOMER ALLEMAAL!!
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