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Volop Vakantie

PLEZIER
Nee hè
Nu al een
KERSTPAKKET?
En het is 32° !!

Beste Lezers van onze Nieuwsbrief, beste gasten,

De zomervakantie is in volle gang. Een goede sfeer, een heerlijke, niet te hoge temperatuur. Er wordt
gedaan aan luiwammerij, banjerboulevaren, ijslikkerij, slomeduikelarij, moussakaëren. De één verorbert
een klimenklauterkloof, de ander doet een voetretourtje Tertsa. Soms pakt men de auto om te
Kretatouren of een boot om te kaapren varen rondom Chrissi. Het is die typische ‘Mirtos The Movie’ sfeer
van een hoogseizoen in ons kleine dorp aan de Lybische plas.
Het begin van juli was het angstig stil en leeg, ook in Mertiza en Aleikos Panorama, maar na de tiende
trok het ineens flink aan. En nu zitten we vol. Veel gezinnen, maar ook de eenling en de tweeling zitten
in de tuin of op balkon en terras. Voor ons wat drukker, een wat andere energie, maar wel heel leuk met
zoveel verschillende mensen in verschillende samenstellingen. Ook het dorp merkt nu van de aantrekking
van het seizoen, ook dankzij meer Griekse gasten dan vorig jaar. En dat er dan een doop-huwelijksfeest
is, waarbij de gasten een after partijtje hebben op verschillende restaurantterrassen helpt ook het
gezellige aanzien te bevorderen.

Het is hier dus ontspannen, vrolijk, blij. En zo hoort
het ook in een vakantietijd. De schaduw van 16 juli,
de dag van de ramp hangt echter ook hier, hoewel
dat wellicht meer met vlagen gaat dan in Nederland.
Minder heftig, omdat men veel minder het nieuws
volgt. Maar het is mede het gesprek in onze tuin of
elders met onze gasten. Zeker met de bewoners van
een studio en van een appartement, die slachtoffers
persoonlijk, van soms zeer nabij hebben gekend. De
impact is groot en men wil zijn en haar verhaal
kwijt. Daar is gelukkig tijd voor en zo niet, dan wordt
die tijd genomen. De dag van nationale rouw
hebben wij via BVN kunnen volgen en wij hebben op
bescheiden en geïmproviseerde wijze er aan mee
gedaan. De vlag halfstok, wat lichtjes op de balie, de
minuut stilte, die hier Griekse tijd om vijf uur was en
met aandacht, respect en verdriet kijken naar de
beelden uit Eindhoven. Een vliegveld waar op die
woensdag een toestel vertrok met gasten van ons
aan boord. Hoe groot kan een tegenstelling zijn.
Deze gasten zijn veilig aangekomen. Het is nooit
vanzelfsprekend.

Mirtos Nieuws
Het plein is naakt en leeg
De verbouwing van het plein wil nog niet echt goed
vorderen. Op een paar bomen na is alles verwijderd,
vervolgens is er beton gestort en nu is het wachten op
de betegeling/bestrating ervan. Ik heb begrepen dat
men daar binnenkort aan gaat beginnen. Voor ons,
organisatieneven en –nichten, is het een beetje
onbegrijpelijk dat dit een hoogzomerklus is geworden.
Veel vakantiegangers en een toch stevig zonnetje op de
bollen van de noeste arbeiders. Er is een deadline: eind
september als de Internationale Dag van het Toerisme
uitbundig wordt gevierd. Dan moet het klaar zijn. Wij
blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.
Aladin is gestart met de uitverkoop
Per 1 november zal onze winkel niet meer
bestaan. Thea gaat na sluitingsdatum
grootmoederen en wil dat niet met een
afstandsbediening doen, dus zij gaat zich
weer geheel in Nederland vestigen. Siemon en
ik hebben er geen tijd meer voor. Gisteren zat
ik nog even een uurtje voor de deur van de
winkel. Het is toch een leuke shop met een
mooi aanbod van diverse spulletjes. Maar
soms moeten dingen gewoon.
Dus zijn de overgebleven artikelen allemaal
afgeprijsd. Tussen 10 en 40% korting.
Duikschooltje in Mirtos
Vanuit Hotel Paradise kunnen vakantiegasten vanaf vorig week een duikavontuur
beginnen. Vanaf het strand of vanuit een boot kan worden gedoken onder leiding
van Nikos.

Twee
horecazaken
durven het aan
In
het
voormalige
restaurant ‘Akti’ van Popy
en Aleikos, de eigenaren
van onze dependance, is totaal verbouwd tot
een dranklokaal, ouzerie. Met een gedurfd
minimalistische inrichting doet het allemaal
nog wel wat leegjes aan, maar dat zal wel
veranderen.
De
eigenaren
zijn
de
kleinkinderen van de eigenaar van het pand.

Mooi is dat het gapende gat na To Stonoto? (ja met
vraagteken) nu weer een levendiger plekje is geworden. Wij
wensen de uitbaters alle succes toe.
uitbaters ‘Akti’ Manos en Nikos Roumeliotakis

In het zijstraatje vanaf O’ Platanos naar de boulevard is
afgelopen week in een woonhuis een kroegje ingericht. De
naam is: ‘Livyko’, verwijzend naar de Lybische zee. Het is
klein, met wat stoeltjes voor de deur. Maar de sfeer is er
prettig, mede dankzij eigenaresse Liza, die je eventueel kent
als zangeres bij groepen in verschillende samenstellingen.

De foto’s
Deze zijn van niet al te beste kwaliteit,
waarvoor mijn excuses. Mijn iPhone heeft
zijn best gedaan. En het was ook al
behoorlijk laat en uw fotograaf moest
overal wat nuttigen…. Moet hij niet doen.
Vanavond maar eens vroeg naar bed.

‘Mirtos The Clip’
Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen van een korte film. Een clip, waarin Mirtos in een
prettig tempo wordt getoond aan ‘heinden en verren’. Het zijn ook de activiteiten die het dorp biedt, die
te zien zullen zijn. Cameravrouw Sonja ter Laag, wie wil haar niet, heeft toegezegd de clip te willen
‘draaien’, zoals dat in vakjargon heet. Onze vriend en ‘pleegzoon’ Ismir heeft toegezegd te willen helpen
bij het monteren. Wellicht zul je ook enkele fragmenten zien van ‘Mirtos The Movie’. Wanneer de clip
uitkomt is niet bekend, maar dat zou wel eens sneller kunnen zijn dan menigeen denkt. Hopen wij.
Ook NCRV
Woensdagmiddag 31 augustus
mocht ik te gast zijn in het
programma ‘Plein 5’ op Radio 5.
Een telefonische bijdrage over het
leven in Griekenland. dit in het
kader van het land van de week in
dit
programma
en
dat
was…natuurlijk Griekenland.
De NCRV stopt overigens met het
ons zo bekende radioprogramma
‘Cappuccino’. De rek was er wat uit
en er komt een nieuw programma
op de zaterdagmorgen.
Wij hebben met zijn allen natuurlijk
een heel goede herinnering aan
het programma op 16 juni 2012,
toen ons dorp Mirtos even prettig
Nederlands wereldnieuws werd.

Wil je nog een keertje genieten van de clip, gemaakt door Sonja, die speciaal voor de gelegenheid kwam
overgevlogen, ga dan naar Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=_wc4xnhzhWI
Wij wensen alle medewerkers die op zoek moeten naar ander redactiewerk heel veel succes.

MIRTOS

i

of MIRTOS M X?

Mirtos, een bestemming voor vooral de ietsje oudere mens? Laat ik zeggen, de Maxkijker? Aan de
haarkleur te zien lijkt dat soms wel een heel klein eindje bij de waarheid te liggen. Vooral in voor- en
naseizoen. Rustzoekers vind je niet snel onder de pubertypjes. Die zoeken actie, gedwongen door
adrenaline en hormonades. En hun uitgegroeide wat oudere zusters en broeders zitten ook niet echt
allemaal te wachten op voorbij kruipende zonuren. Hebben die inmiddels zelf kinderen, dan hebben die
vooral hun handen vol aan het volbewegend kroost.
Kom je dan snel uit bij Mirtos Max bestemming?
Nee hoor. Mirtos is geen rusthuis, geen verzorgingsdorp. Het zijn vaak actieve gasten, die weliswaar een
kleurspoelinkje nodig hebben of de natuur de natuur laten, maar die er heerlijk op uit trekken om wat
geestelijk herstelwerk te verrichten. Een prettige ‘doelgroep’ Een leuk ‘publiek’. Maar…
Ik geloof niet in Mirtos Max, maar in Mirtos Mix.
Dus zijn wij aan het denken hoe het dorp meer een mix bestemming kan worden, waar in diversiteit toch
iedereen reuze tevreden is. Een eerste aanzet is het maken van de al genoemde clip. Het dorp heeft veel
te bieden. Voor elk wat wils. Ook voor hen die graag een actieve vakantie willen.
Mirtos actief?
Mogelijkheden volop!
Wandelen
Joggen
De Sarakino klim- en klauterkloof.
Mountainbiken
Zwemmen
Duiken
Snorkelen
Vissen
Boottochten maken
Wellicht ook te ontwikkelen:
Bergklimmen
Zeilen
Een gymplek
Ook op cultureel gebied kan er veel. Wij
hebben ooit, samen met Paul de werktitel
Mirtos Art Village bedacht.
Kunstenaars die hier beeldende kunst kunnen
maken, geïnspireerd door het landschap, het
sprankelende licht en de Kretenzers zelf.
Plekken voor exposities.
Een amfitheater, zoals bijvoorbeeld in Agia
Galini gebouwd en onlangs gereed gekomen.
Uitwisselingen van uitvoerende kunstenaars.
Nee, dus geen disco’s, geen zuiphangplekken, geen geluidsbommen. In sfeer van
harmonie de zaak verder in beweging
krijgen. Of dat nu hardlopen is of zacht
strijken met een penseel.
Ik vind het een geweldig iets dat enkele jongeren hier bijvoorbeeld kunstzinnige winkeltjes beginnen.
Denk aan Soul’s Art waar Maria en Ria, samen met Vangelis de mooiste dingen maken en verkopen.
Jongeren wil ik de komende maanden een keer spreken over hun ideeën. Over hun dorp. Ik ben al een
eind(je) op leeftijd, maar zij hebben de toekomst. Dat kan veel mooie en creatieve plannen opleveren.
Dan mag de Maxmens zich volkomen thuis voelen, maar ook de jongere vakantieganger. Mirtos Mixdorp.
Qua leeftijd, qua activiteit, samenvloeiend met de rust en sfeer van deze o zo leuke gemeenschap.

Ode aan een bijzonder mens
De liefde voor Griekenland begon, zoals een aantal van jullie weet, op het eiland Patmos. In april 1986.
Midden in de nacht, na ontelbare uren varen op een scharrige schuit, gingen wij aan ei-land en werden
daar opgewacht door een jongeman, die ons naar het hotel van zijn ouders bracht. De volgende dag
openden wij onze hotelkamerdeuren en keken uit op de baai van Skala, verlicht door de heerlijkste zon
die wij ons konden wensen. Dus dit was echt Griekenland.

Wij bromtoerden over het kleine eilandje, vonden een strandje en ’s avonds een hapje in het
havenplaatsje. Daarna een afzakkertje bij de Arion. Ooit een grote opslagplaats voor goederen die per
schip vervoerd moesten worden, maar inmiddels omgebouwd tot een
zeer sfeervol dranklokaal. Voor het gebouw een terras met stoelen die
met skyleer bekleed waren.
En daar, in die Arion, ontmoetten wij hem.
Het was nog maar het begin van het seizoen, dus niet erg druk. Hij
had tijd voor ons. Hij was de chef van dit bekendste café van
Patmos, Mr. Manager. Rond de veertig, lichtelijk grijzend krullend haar
en een geweldig vriendelijk gezicht. Hij was ook vriendelijk. En
grappig. Dat vond hij ook van ons. Vooral van Siemon, die al heel
gauw de bijnaam kreeg, die hij altijd heeft gehouden: Saimon
Templer. Toen het laat werd en er niemand meer in de Arion was,
behalve de, toen nog, kroegtijgers uit Nederland, nodigde Adonis,
want zo heet hij, ons uit om naar de Meltemibar te gaan. Halverwege
de Arion en ons hotel.
Het was een genoeglijke, meer dan genoeg-avond en nacht. De
volgende avond zaten wij weer in de Arion en grappig werd hilarisch:
‘Oh Saimon Templer, stop, stop!’
Adonis vertelde uiteindelijk dat hij van Kreta kwam en op Patmos was
blijven hangen. Hij vertelde brokje bij brokje zijn levensverhaal tot en
met zijn soms moeizame relaties met vrouwen, waar hij dol op was.
Wij hebben daar een aantal van ontmoet in de jaren die volgden. Met
één zijn wij nog steeds bevriend.
Dat vrouwen als een blok voor hem vielen was niet verwonderlijk. Hij was aantrekkelijk, geen
machoman, geen dominant type. Hij was zachtaardig, maar helaas voor hen, ook vooral op zichzelf.

Wij namen afscheid op 26 april en beloofden terug te komen. Dat werd pas een jaar later. Weer
voorjaar. De eerste tred op de kade voerde ons naar de Arion. Daar was hij nog steeds Mr. Manager. Hij
zag ons en begroette ons bij onze namen. Dick en Saimon Templer. De kadekroeg werd wederom ons
stamcafé. En daar vanuit voeren wij op een dag de haven uit, richting het piepkleine eilandje Arki.
Daar werd in een restaurantje
het seizoen geopend en moesten
terrasstoelen worden gebracht.
Het werd een gedenkwaardige
trip. Feesten tot diep in de nacht
en de volgende dag terug. Met
veel wind. En veel wind werd
storm en storm werd hevige
storm. Zodanig dat de golven
torenhoog boven ons scheepje
uitmonsterden. Ik vroeg Adonis,
of het niet gevaarlijk was. Nee,
dat was het niet, want wij
hadden een goede schipper. Ik
keek om, terwijl de Grieken
nationale hymnes zongen en de
buitenlanders
hun
gebeden
prevelden, tussen het kotsen
door. De schipper was zo scheel,
dat als hij huilde, de tranen hem kris kras over de rug liepen en hij zette met regelmaat de fles ouzo aan
de mond. ‘Echt niet?’ ‘Nee, echt niet’. En Adonis bleef de rust zelve. Toen wij, na een nacht revalideren,
Adonis de volgende dag spraken en ik herhaalde mijn vraag eerder op de boot, was zijn antwoord
anders. Tot twee keer toe was het kantje (over) boord geweest. Het was gelukkig onze tijd nog niet.
Wij zijn ieder jaar op Patmos geweest en ieder jaar was er tijd voor onze vriendschap. In het
hoogseizoen minder, want Mr. Manager had het druk met zijn volle toko, maar wij verheugden ons altijd
op het weerzien en Adonis vond het altijd leuk om Siamon Templer en Dick te zien.
Gedurende onze tien seizoenen in Mirtos zijn wij nog twee maal op Patmos geweest. De laatste keer in
2011. Om ons 25 jarige Griekenlandliefde te vieren op de plek waar die liefde ooit begon. En weer
ontmoetten wij Adonis. Een oude man, afgevallen, ziek. Niet meer in zijn Arion, want de grote baas had
een sterke aantrekkelijke manager nodig. Exit Adonis. Die zat bij een hotel aan de haven om rustig aan
een beetje te werken, maar veel kon hij niet meer. Hij was niet eens kwaad. Natuurlijk teleurgesteld over
de onrechtvaardigheid afgedankt te worden omdat zijn krachten waren afgenomen. Zijn lach was niet gul
meer, meer verontschuldigend, maar waarvoor? Hem als oude man nogmaals te ontmoeten? Het deed
ons verdriet, maar wij waren ook blij hem weer te zien, deze oude vriend, die ons zoveel liefde voor
Griekenland had bijgebracht. Het werd ons laatste afscheid. Hij nam al bijna nooit afscheid, omdat hij
daar niet tegen kon. Maar ditmaal lukte
het ons hem een kus op de wang te
geven.
Vorige maand rolde ik door Facebook
en zag tot mijn grote schrik, maar niet
tot mijn verbazing, dat Adonis is
overleden. Een oude, lieve man is
vertrokken. Heel veel meldingen op
Facebook van zoveel mensen die met
ons hebben ervaren dat hij een
bijzonder mens was. Siemon en ik zijn
dankbaar dat wij hem ooit hebben
mogen leren kennen, voor het eerst op
die allereerste avond en de vele jaren
daarna in of rondom zijn Arion.

Laat je beoordeling achter en maak kans op een Grieks Kerstpakket
Wij hebben het al eerder gehad over het nut en soms ook het gevaar van
beoordelingssites. Meer en meer bezoeken mensen op Zoover of Tripadvisor naar
beoordelingen van gasten. Scoort de camping, het hotel of pension goed of zeer
goed, of juist minder? Maar vooral: wat schrijft men zoal. Zo vindt de één een hoog
scorende kindvriendelijkheid belangrijk en de ander juist niet. Om maar een voorbeeld te noemen. Dat is
heel prettig om te weten voor de ‘consument’, om het zo even te noemen. Eigenaren lopen wel het
gevaar een beoordeling te krijgen die ver beneden peil is, waar tegen zij zich nauwelijks kunnen
verdedigen. Ook dat hebben wij helaas een keertje meegemaakt.
Twee jaar achtereen zijn wij nu beloond met de Zoover Award en mogen wij ons scharen in het rijtje van
25 topappartementen in Griekenland. Een derde keer zou fantastisch zijn.
Daarom willen wij een ludieke actie op touw zetten ter stimulering van de beoordeling van Villa Mertiza,
Aleikos Panorama, dat in 2014 een Recommended Award kreeg en het dorp Mirtos.
Speregels:
Je moet bij ons hebben gelogeerd, dus in Villa Mertiza of Aleikos Panorama
En dus ook in Mirtos als je een beoordeling plaats over Mirtos
Je bent vrij in het geven van je eigen cijfers en schriftelijke beoordeling.
De hoogte van het cijfer is niet van belang voor het kans maken op de prijs.
Je reactie(s) moet vóór 15 november zijn geplaatst.
Per 1 december of mogelijk iets eerder worden uit alle gemaakte beoordelingen op Zoover, Tripadvisor,
Vakantiewijzer en De Griekse Gids 6 beoordelaars blind gekozen. Zet je op alle vier de sites een
beoordeling, dan heb je vier keer zoveel kans.
Hoofdprijs:
EEN GRIEKS KERSTPAKKET ter waarde van HONDERD
EURO
2e prijs:
EEN GRIEKS CULINAIR PAKKET ter waarde van VIJFTIG
EURO
3 x 3e prijs:
EEN PAKKET met OLIJFOLIE EN HONING ter waarde van
ongeveer VIJFENTWINTIG EURO

GO GO TOURS OP KOS
Reisleiders van de jongeren reisorganisatie Go Go TOURS
zijn na bedreiging door lokalen van het eiland Kos gehaald.
Wat een rare kop. Dit bericht bedoel ik. In hun brochure
staat: Kos Stad, waar het iedere avond helemaal los gaat!
Ja, je bent jong. Losgaan betekent in sommige gevallen
georganiseerde kroegentochten. Eerst hier, dan daar en
vervolgens nog heel veel hieren en daren. Vooraf geregeld.
Door de hippe reisleiding? Ik heb sterk de indruk dat het
door de inkopers van Go Go Tours wordt gedaan. De
bedreigers lijken horecaondernemers te zijn, die niet in de
ganzenpastochten zijn opgenomen. Eerst ganzenpastocht, daarna waggelganzenpastocht. Die dus. Zij
worden overgeslagen. Zij zijn te duur voor de Go Go’s. Want, zegt mijnheer Romeijn de hoogste in rang,
de onderhandelingen worden zeer scherp gevoerd. De laagste prijzen komen in aanmerking. ‘Logisch,
iedereen speelt dat spel’.
Kijk en dat kriegelt me. Sommige touroperators persen eerst de
accommodaties al uit, door een fooi te betalen voor een kamer en dan gaan ze zich ook nog met de
prijzen van de lokale caféhouders bemoeien. Organiseer leuke boottochten, een volleybaltournooi, een
wetshirtverkiezing voor mij part, maar laat jongeren gewoon hun eigen kroeg uitzoeken. Wat die
bedreigingen betreft: Helemaal fout. Maar ik snap het wel. Dus mijnheer Romeijn: Niet meer doen of
anders: GO GO! (foto met dank aan De Griekse gids)

BLIJ VERRAST
In het blad Reiz& Magazine, een uitgave van de ANWB kregen wij een verlate leuke opsteker:
‘Villa Mertiza in Mirtos, sympathiek Grieks/Nederlands adres.’ Wij hebben de redactie via Facebook zeer
hartelijk bedankt. Esther de Roo mailde het ons en vertelde dat het een uitgave was uit 2013. Nooit
opgemerkt door ons. Dankjewel Esther!

Tweede helft augustus. Midden Nederland heeft Schoolvakantie.
19 dagen Mirtos is al mogelijk voor € 449,- onderkomen en vlucht:
Want….
Wij hebben door omstandigheden
Een basementstudio’s beschikbaar
€ 300,00 p.p.
(op basis van 2 personen per studio)
En een basement appartement
€ 250,00 p.p.
(op basis van 4 personen per appartement)
Daarbij opgeteld:
13/8 - 31/8 Vlucht Düsseldorf – Heraklion
v.v. € 199,99 p.p.

Alleen vluchten Düsseldorf – Heraklion v.v.
ook mogelijk voor redelijk scherpe prijzen:
13/8 – 28/8
€ 260,17/8 – 31/8
€ 239,13/8 - 31/8
€ 199,99
De boulevard foto’s op de voorpagina zijn gemaakt door Marjolein van Ewijk. Hartelijk dank

Gesmoorde Kip met feta en 3 kleuren paprika’s ( voor 2 personen)
Ingredienten:
6 kippenpootjes of drumsticks
2 uien
3 teentjes knoflook, gehakt
3 gehalveerde paprika’s: geel,
rood en groen
zout, peper, kipkruidenmengsel
1 blikje tomatenstukjes of 3 rijpe
tomaten in blokjes
1 takje rozemarijn
200 ml rode wijn
(in mijn flesje zat 187 ml)
1 kaneelstokje
3 laurierbladeren
2 eetlepels gehakte bladpeterselie
150 gr. verkruimelde feta
50 gram gedroogde
serranoham in reepjes
olijfolie om in te bakken
een koekenpan
een ovenschaal
Bereiding:
Haal het vel van de kippenpootjes; dit gaat makkelijk met een schone theedoek of keukenpapier. Maak
een mix van zout, peper en kipkruiden op een bord en rol de kippenpootjes daar doorheen.
Verwarm in een grote koekenpan een flinke scheut olijfolie en bak daarna de kippenpootjes aan tot ze
een mooi korstje hebben.
Neem een kleine koekenpan en verwarm wat olijfolie. Snijd de uien en de knoflook in stukjes en fruit
dat langzaam aan. Voeg dit bij de kip.
Doe er dan de tomatenblokjes, laurierblaadjes, de rozemarijn en het kaneelstokje bij.
Laat dit nog even meefruiten en doe er dan de rode wijn bij.
Doe dit dan in een ovenschaal en zet het 40 minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden. Dek
het af met aluminiumfolie.
Was en snijd ondertussen de 3 paprika’s.
Voor dit gerecht heb ik de drie paprika’s
gehalveerd en in niet al te kleine stukjes
gesneden.
Hak de peterselie fijn.
Na 40 minuten de paprikastukken , de
verkruimelde feta en de gedroogde ham
toevoegen en nog 20 minuten in de oven
zetten ( gehele tijd is dus een uur).
Na een uur de ovenschaal eruit halen en de
peterselie er overheen strooien.
Lekker met gebakken aardappeltjes of rijst.
Kali órexi, eet smakelijk!

