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1010 maal verzonden

DE ALLERMOOISTE GRIEKSE PRODUCTEN OP SCHAAL
tijdens de radio-uitzending van Cappuccino

NU VOORDELIG MET RYAN AIR
(wij regelen het huurautootje)
Wat heeft Jan nu
weer opgedoken?

Ja-ha!!! Natuurlijk
komt er geld uit de muur.

Beste lezers van de Nieuwsbrief,
Wat kan er in korte tijd toch een hoop gebeuren.
Ineens heb je een radioploeg op bezoek met alle
mogelijke toeters en bellen. Mirtos is ineens
bekender geworden. En er is in Griekenland een
verkiezing, die binnen slechts enkele dagen leidt
tot een nieuwe regering. Griekenland vakantieland
trekt aan. En tussen voetbalhoop en
voetbalteleurstelling ligt slechts een fractie.
Wij hebben het allemaal meegemaakt, de tweede
helft van juni. Heel veel mensen hebben het
allemaal kunnen en willen volgen. Soms is er
luwte, soms stormt het. Het is net het leven!
Het was toch spannend.
De verkiezingen in Griekenland. Zou de links populistische Syriza winnen of toch de liberaal
conservatieve partij Neo Demokratia. Syriza, die veel aanhang heeft onder de jongeren en die graag de
bezems er flink doorheen wil jagen, werd tweede. Daarmee keerde de rust terug op de financiële
markten. De beurzen openden maandag 18 juni in de plus.
Syriza wilde immers de onderhandelingen met Europa
openbreken, wat zou kunnen leiden tot een ernstige
financiële crisis, vooral in Griekenland met zelfs kans op
bankroet.
De nieuwe coalitie van premier Samaras was er al na een
paar dagen. Kom daar maar eens om in Nederland of
België.
Ik moet zeggen dat ik toch opgelucht was. Hoeveel
sympathie ik ook heb met de nieuwe beweging in
Griekenland, het zou echt te vroeg zijn. Ook de nieuwe
coalitie zal proberen iets meer
lucht en ruimte te krijgen van

Antonis Samaras
Europa, het IMF en de banken. Dat is keihard nodig om de economie, die totaal
op slot zit, wat los te kunnen trekken.
Toerisme nu
Wij hebben gemerkt dat het toerisme naar Griekenland, dat in een diep dal zat,
licht aantrekt. Het feit dat mensen horen dat de Grieken in grote getale hun
geld weer op de bank hebben gezet, heeft de vakantieganger gerustgesteld.
Men was in de veronderstelling dat het lastig zou worden om geld uit de muur
te kunnen halen. Het was al een spookverhaal, maar nu al helemaal. Je kunt
met een gerust hart deze kant uitkomen. Naar geheel Griekenland en al
helemaal naar Kreta, waar door de tuinbouw minder te merken is van de crisis.
Trouwens, de vakantiegangers, dus ook onze gasten merken er echt totaal
niets van.
En wij?
De boekingen lopen nog steeds merkbaar achter. Kortom, wij moeten
er nog flink aan trekken. Wel is het zo, dat dankzij de adviezen van
onze vaste gasten wij wel steeds mails van mensen ontvangen die
graag onze kant uit willen komen. Daarvoor heel erg hartelijk dank.
Maar ook onze repeatergasten doen hun naam eer aan. Heel veel
gezichten zien wij dit jaar terug. En verder? Ach we kunnen het nu nog
niet zeggen. Over een paar weken zitten wij halverwege ons achtste
seizoen. Wij hebben nog de tijd.
En het voetbal, tenslotte?
Kijkt u naar de beelden!

Ryan Air stunt vanaf Weeze
Weeze, het vliegveld even over de
Nederlands-Duitse grens tussen Nijmegen en
Venlo, is al enkele jaren een luchthaven waar
Ryan Air actief is.

Deze Ierse prijsvechter heeft dikwijls gigantisch lage prijzen
voor vluchten naar allerlei bestemmingen in Europa. Meerdere
gasten van ons kiezen voor Ryan Air. Alleen kom je niet aan op
Heraklion, maar op Chania. En dan is het nog ruim 3½ uur
rijden naar Mirtos. Het scheelt zeker een hoop geld, maar je
moet er dan wel een auto bij huren. Dan kun je op je gemak
onze kant uitkomen.
Eventuele overnachtingen in de buurt van Chania, bijvoorbeeld
in Nanakis Beach, zijn dikwijls door ons te regelen.
Kijk op www.ryanair.com

30 september – 7 oktober

HET UNIEKE
GEZICHT VAN KRETA
Een week lang op stap met Angela
Opnieuw bieden wij een week aan met
onze gecertificeerde wandelgids Angela.
Zij maakt die week in overleg met de
deelnemers een keuze uit meer dan 20
lange wandelingen. Daarmee laat ze
kennis maken met het unieke gezicht van
Kreta. Wellicht nog beter gezegd, de
unieke gezichten van Kreta.
Het eiland kent vele gezichten. Qua
natuur, maar ook de mensen die hier
wonen met hun karakteristieke gezichten. Het doel van Angela is haar deelnemers een ontmoeting te
laten hebben met de natuur, maar ook met de mensen die in die natuur zijn opgegroeid.
De week kost:
Inclusief:
Vlucht met Corendon Dutch Airlines Amsterdam – Heraklion v.v.
Inclusief Transfer Luchthaven Heraklion – Mirtos v.v
7 x Logies en ontbijt op basis van twee personen per kamer in
Villa Mertiza of Aleikos Panorama.
(Een eenpersoonskamer is 100 Euro extra).
7 x Diner in verschillende restaurants in Mirtos
4 Wandelingen met Angela inclusief vervoer per auto of busje.
Inclusief boekje met 7 wandelingen in de omgeving.
Exclusief:
Eventuele lunches onderweg. Deze komen vaak niet hoger uit dan € 8,- per persoon.
OPGAVE: GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK I.V.M. VLUCHTEN

WANDELBOEKJE NU OOK IN HET NEDERLANDS!!
Siemon heeft het wandelboekje vanuit het Engels in het Nederlands vertaald.
Samen met Angela de correcties gedaan en nu zijn de 7 prachtige wandelingen ook
in het Nederlands prima te volgen. De Engelse versie beleeft de tweede druk! Hoera!!

CAPPUCCINO IN MIRTOS

(Foto’s Sonja ter Laag en redactie Cappuccino)
Woensdag 13 juni stond ik op de luchthaven van Heraklion. Daar
arriveerden Sanne en Diana, twee redactrices van het door ons verwachte
radioprogramma. Twee ongelooflijk leuke dames, die me in de auto
honderduit vroegen, op weg naar dat voor hen nog onbekende Mirtos.
Eenmaal in Mertiza gaven zij zich nauwelijks de tijd om even de
acclimatiseren. Direct werden de laptops tevoorschijn gehaald en werd
het hoekje naast de zijdeur, buiten, door hen als kantoorruimte
geconfisqueerd. Het zou daar tot na de uitzending redactiekantoor blijven.
Er werden mensen gebeld voor een voorgesprek, sommigen
gesprekspartners kwamen op bezoek.
Vrijdagmorgen 15 juni stond een grotere auto, gratis ter beschikking
gesteld door Prima Rent, wederom klaar op vliegveld Heraklion om de vier
overige leden van de crew op te halen. Samenstelster Mireille, redactrice
Iris, technicus Jeroen en presentator Jurgen hadden de nodige apparatuur
bij zich om de uitzending zaterdagmorgen mogelijk te maken. Eenmaal in
Mirtos gingen ook zij aan het werk. Vooral de technicus wilde voortvarend
aan de slag, omdat de uitzending zou vallen en staan met de
verbindingen. Wij hadden ruim een week daarvoor al iemand van de OTE
laten komen om alles door te meten. Zeg de KPN van Griekenland.
Gelukkig bleek alles te werken en kon Jeroen in ieder geval rustig de
overige apparatuur testen, waaronder de door ons gehuurde geluidsinstallatie vanuit Ierapetra.
Vrijdagavond werd het Mertiza Team getrakteerd op een etentje, toen op tijd naar bed, want
zaterdagmorgen moest iedereen vroeg uit de veren, voor ontbijt en heel veel werk.
De week voor de uitzending hadden wij een brief doen
uitgaan naar de inwoners en horeca-ondernemers van
Mirtos met het verzoek wat eten te maken voor een klein
buffet. Vooral Angela en overbuurvrouw Despina, van de
bakkerij, zijn daar volop mee bezig geweest. Lijsten
maken, wie wat zou klaarmaken. Verder had een gesprek
met burgemeester Aleikos resultaat gehad: we mochten de
weg afsluiten. Dit omdat wij de uitzending graag vanaf de
straat wilden hebben. Als we zelf maar zouden zorgen voor
jongens die de wegomleiding zouden begeleiden. Tafels en
stoelen werden geregeld via de culturele vereniging van Mirtos, planten werden gehuurd bij een
tuincentrum in Kalo Xorio, grote parasols kwamen van onze drankleverancier en de barbecues werden
van de dakterrassen van onze Jan en onze Janja gehaald.

En zo werd het zaterdagmorgen. Vanaf 8 uur was de weg afgesloten. Ineens waren daar de
damestroepen, bestaande uit onze Maria, Gianna, eigenaresse van Hotel Mirtos, buurvrouw Despina en
nog enkele anderen.

Zij kuisten tafels en stoelen, zetten het geheel op zijn plek, terwijl Jan, met hulp van onze vaste gasten
Corry en Hans, zich uit het zweet sjouwden met de planten, de loodzware parasols, de barbecues en
noem maar op wat er verder nodig was. Tina, de dame van de twee modewinkels in Mirtos begon met
het decoratiewerk op de presentatietafels en enige bijtafels. Allemaal producten uit Kreta. Het werd
wonderschoon. Janja, haar buurvrouw Gerry, Thea, Maria en anderen zorgden voor natjes en droogjes
en de meest uiteenlopende hand- en spandiensten.
Technicus Jeroen keek tevreden. De laatste tests werden goed bevonden. Wij waren luid en duidelijk in
Hilversum te horen. En zo werd het 10.05 uur Griekse tijd. In Nederland een uurtje vroeger.
Begintune, eerste plaat en toen presentator Jurgen
van den Berg. Hij ontving burgemeester Aleikos die
Cappuccino hartelijk welkom heette. Angela vertaalde
het en zo was de kop eraf. Ik mocht toen plaats
nemen naast Jurgen en we hadden ons eerste
gesprek. De uitzending liep goed en dat gold ook
voor het spektakel daaromheen. De eerste hapjes,
salades, tot complete maaltijden werden
binnengebracht. Ineens stond er een vrachtauto voor
de afrastering. Ik nog bang: Moet die erdoor? Maar
nee. De mannen begonnen
met het uitladen van
kistjes tomaten en
komkommers. Honderd(!)
in totaal, voor iedere bezoeker van het tijdelijke radioplein, zomaar gekregen
van fabrikant Anatoli.
In de uitzending sprak Angela in geweldig
Nederlands over de natuur en de cultuur,
waarbij zij een originele uitleg gaf van het
Griekse woord crisis. Daarbuiten werd het voller
en voller. Het veelal Nederlandse publiek op
straat en rondom veel inwoners van Mirtos.
Telefonische reacties waren allemaal zeer
positief over Griekenland, over Kreta en… over
Mirtos. De bellers werden getrakteerd op een
luid instemmend applaus.
Zo ging het eerste uur over in het tweede en het tweede in het derde. Het
buffet, dat aan de overkant van de weg, bij Despina en haar
schoonouders, was ingericht stond boordevol. Men kon gaan eten. En dat
was niet tegen dovemansoren gezegd. Siemon legde in de uitzending
Jurgen uit wat er zoal stond, wat het was, hoe het gemaakt werd en waar
het naar smaakte.
Te gast in de uitzending was ook Bart Lyrarakis, die veel over de betere wijnen vertelde. Hij deed dat
met veel enthousiasme en kennis. Toen ik hem enige dagen daarvoor had gevraagd of hij wat wijn kon
doneren voor het feest, zei hij dat hij wel wat mee zou brengen. Was 100 liter
voldoende? VOLDOENDE?

De lokale rakistoker Giannis uit Mirtos zorgde trouwens voor 10 liter Raki, ’s morgens vroeg per
bromfiets afgeleverd. Voor onze lokale muzikanten die aan het programma meewerkten was het
daarvoor nog te vroeg. Hier wachten v.l.n.r. Jorgos, Stella en Giannis op een seintje van de regisseur.

Om 13.00 uur werd het programma afgesloten. De microfoons gingen dicht. De muziekgroep die al
enkele malen had gespeeld gedurende de uitzending ging er goed voor zitten. Er kon nog worden
gezongen, gedanst, gegeten en gedronken.
Het opruimen was onder het motto van de vele handen en het lichte werk heel snel gebeurd. Rond half
drie reed de eerste auto weer door onze straat.
De radioploeg evalueerde nog wat, wij lachten alleen
maar, heel tevreden met dit geweldige feest en even
later verdween iedereen. Cappuccino naar het water,
wij naar kantoor of naar huis, totdat wij
‘s avonds met elkaar richting hotel Esperides
vertrokken om daar op uitnodiging van burgemeester
Aleikos te barbecueën. Dat werd een mooi feest met
zang en dans en heerlijk eten van de familie van
Aleikos.
Zondagmorgen vroeg op. Om half negen ontbijten.
Het Radio 2 zestal moest op tijd op de luchthaven
zijn. Wij gingen als vrienden uit elkaar. Zij waren
diep onder de indruk van wat wij met elkaar hadden
klaargespeeld en van de gastvrijheid van de mensen van Mirtos.
Wij waren onder de indruk van hun professionaliteit en hun enthousiasme, dat zo goed hoorbaar is
geweest in de uitzending.
Wij moesten enkele dagen afkicken. Maar ook genieten van heel veel reacties per mail en facebook.
Iedereen die ons heeft geschreven: Heel erg hartelijk bedankt!!
En heel veel dank aan iedereen die er toe heeft bijgedragen dat Mirtos even op een zaterdagmorgen in
Nederland en in het dorp zelf in het middelpunt van de belangstelling stond. GEWELDIG!!
Een sfeerfilmpje is gemaakt door Sonja ter Laag, de cameravrouw die ook Mirtos the Movie heeft
gedraaid. Kijk op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=cwuvNHyAoiM
(Hopelijk is er over een paar weken een heuse clip te zien van deze gebeurtenis, gefilmd door Sonja)

TE KOOP EN TE HUUR
Enkele jaren geleden hebben wij een prachtig stuk land gekocht van
1600 m2. De bedoeling was om er op te gaan bouwen. Van die
plannen hebben wij om puur praktische redenen afgezien. Met pijn
in het hart, want wij hebben ons zeer verheugd op een huis met
schitterend uitzicht op de vallei van Mirtos en op een stuk van de
zee met in de verte de Chrissi Eilanden. Wij bieden het nu te koop
aan.
Belangrijk: Er is elektriciteit en water aanvoer direct naast het land.
Vraagprijs

k.k.

Als je een huis op dit
stuk grond wilt laten
bouwen van
bijvoorbeeld 100m2,
dan moet je aan
bouwkosten met alles
erop en eraan, rekenen
op een bedrag vanaf
€ 1000,- per m2. Dan
heb je een redelijk
eenvoudig gebouwd
huis, maar wel van
uitstekende kwaliteit,
waarbij ramen, deuren,
alle mogelijke afwerking
t/m een keuken
mogelijk is.

Stel dus, je bouwt een huis van 100m2, dan komt het project met grond en bouw op € 169.000,Stel, je wilt een groter huis, bijvoorbeeld 120m2, dan komt het totaal op € 189.000,Er mag in principe gebouwd worden tot 200m2.
Wij hebben een goed contact met een architect, die alle papieren kan regelen en ook de bouw kan
begeleiden.

Vanaf ongeveer 20 november 2012 tot 1
maart 2013 is ons ruime appartement
voor langere periode te huur. Wij
verblijven in die periode in Nederland.
Het huis heeft de volgende pluspunten:
140 m2 leefruimte.
Ruime woonkeuken met keramische
plaat en oven en afwasmachine.
Zeer royale woonkamer en drie
slaapkamers.
Een eenvoudige badkamer met bad en
toilet. Er bevindt zich in het appartement
een tweede toilet. Er is een wasmachine.
Vanaf het ruime balkon op het zuiden
een prachtig uitzicht op zee.
Huurprijs per maand

Kip met pruimen en Griekse honing
Ingredienten:
1 hele kip (1300 gram)
zout en peper
paprikapoeder
kaneel of kaneelstokje
4 eetlepels honing
2 grote wortels in plakjes
gesneden
12 gedroogde pruimen
een klont boter
1 ui, gesnipperd
olijfolie
2 grote gepelde tomaten in
stukjes
1 eetlepel tomatenpuree
2 glazen rode wijn
eventueel: wat sesamzaadjes

Zet een grote braadpan op het vuur en laat hem heet worden
voordat je er olie in doet.
Strooi zout, peper en rode paprikapoeder over de kip en wrijf dit uit.
Doe wat pruimen en de klont boter in het kippengat; zo komt de
smaak van de pruimen door de kip en de boter zorgt ervoor dat de
kip van binnen lekker mals wordt.
Als de olie heet is, zet dan het vuur wat lager en leg de kip erin en
braadt het aan.
Laat de gesnipperde ui meefruiten.
Giet wat(2 eetlepels) honing over de kip heen; de honing druipt dan
wat naar beneden en de kip wordt mooi bruin. Keer de kip na zo’n 5
minuten om en laat de andere kant aanbraden. Giet er opnieuw wat
honing over.
Voeg de stukjes wortel, wijn, kaneel(stokje), gehakte tomaten en de tomatenpuree toe. Laat
de kip langzaam zo’n uur in dit sop garen. Bestrooi voor het opdienen eventueel met wat
sesamzaadjes.
Eet smakelijk, Kali orexi !

“Non je ne regrette rien”
De komst van Cappuccino was voor heel veel mensen dus een bijzondere ervaring. Voor mij persoonlijk
wellicht nog bijzondurdurdur. Het was alsof een stuk van mijn werkzame leven weer voorbij kwam.
Wellicht weten jullie dat ik ooit presentator/programmamaker geweest ben. In een vorig leven.
Toen ik rond de achttien was had ik de ambitie om een heel beroemde zanger te worden. De
muzikaliteit had ik, net als Janja, van mijn ouders. Vader een schitterende lyrische tenor, die het
ongetwijfeld ver had geschopt met dat fluwelen keeltje van hem, als hij niet zo’n typisch crisiskind was
geweest, met last van risicoschuwheid. Moeder een uitstekende pianiste en behept met een strakke
altstem. Maar ook zij zag met een feilloos oog dierentuinen vol beren op de weg.

Dus ging puberdick de podia
op, liep hij talentenjachten af
en schopte het zelfs tot
NCRV’s Rodeo. Een
talententombola, waarbij
kandidaten bij mindere
prestaties genadeloos, zelfs bij
de omroep van de genade,
werden weggehinnikt. Dat
overkwam mij ook, maar ik
hield er een, weliswaar zeer
kortstondige, relatie aan over
met een smetvrezend ander
hinniktalent en een uitnodiging
voor het radioprogramma voor
scholieren “Jeugdland”.
De producente daarvan,
Tineke van Leusden, mailde
vorige week naar
Cappuccino om, na meer dan vijfendertig jaar, mij de hartelijke groeten te doen. Zij was het die mij wat
vaker voor de radio sleepte, zodat ik een paar jaar later succesvol kon solliciteren naar een functie bij de
NCRV. Zo werd ik in 1973 één van de jongste programmamakers in Hilversum. Mijn baas was Johan
Bodegraven, een quizmaster uit de vijftiger jaren, die onze Paul nog goed heeft gekend. Paul logeerde wel
eens bij de familie Bodegraven. Afgelopen juni kreeg ik ook nog eens contact met een collega uit die tijd:
Dik Bikker, een man met een stem als een bronzen klok. Hem had ik minstens dertig jaar niet gesproken.
Ik werd geen beroemde zanger. Op een tipparade ooit bleef ik hangen op de
25ste plaats. Geen ambitie of talent wellicht. Bij de radio bleef ik ook al niet
heel lang, dus trok ik de wereld in. De Veluwe op. Het toppunt van spanning
en sensatie, want daar waren ook mensen zónder smetvrees.
In 1989 keerde ik terug achter de microfoon. Een stuk wijzer.
Daar ontmoette ik Jurgen van den Berg, een toen
nog jonge programmamaker bij Radio Drenthe,
zoals dat station destijds nog heette. Ik
presenteerde in Assen een programma van 11-12 en
hij van 12-2 uur. De mooie periode van de opbouw
van een professioneel radiostation. Jurgen ging daarna een deurtje verder en
kwam via Radio Noord in Hilversum terecht. Nu is hij de populaire landelijke
presentator, die wij op 16 juni in Mirtos te gast hadden.
Toen de radioploeg weer weg was moest ik dus niet alleen afkicken van alle reuring in en rond Mertiza,
maar ook van al die indrukken. Meer en meer kwam het verleden bij mij binnen. Al die baantjes, al die
probeersels, want ik was geen crisiskind. Ach, wat hebben mijn lieve
talentvolle ouders vaak in de rats gezeten: Zo een mooie baan bij de NCRV,
mooie flat en dure auto en zo in een tentenkampje op de Veluwe op een
groezelig kantoor annex slaapkamer met een praktisch vooroorlogse Kever.
Ik heb nergens spijt van. Ook niet van het project waar wij nu met hart en
ziel ons werk doen als gastheren. Het enige spijtige is, dat veel nu verleden
tijd is.
Daaraan valt niets te veranderen. Gelukkig kon ik de afgelopen weken teruggenieten van al die mensen
en gebeurtenissen die ooit op mijn pad zijn gekomen. Ja, tot op de dag van vandaag. Zeker!
“Non je ne regrette rien!!”
TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF !!!!!!!

Maria, Siemon, Janja, Thea, Angela, Jan en Dick

