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Beste lezers van onze Nieuwsbrief,
Het is hoogseizoen, het is zomervakantie. Het moment
waar volwassenen, maar zeker ook kinderen erg naar
uitkijken. Voor sommigen is het nog even geduldig
afwachten. Nog de laatste daagjes of weekjes. Er
wordt wat af gereikhalsd in ons land en zoveel landen
elders. Het gevoel van vrijheid. Geen verplichtingen,
geen opdrachten, geen doelstellingen. Niets van dat
al. Hopelijk is er ruimte en geld om er ook op uit te
trekken. Lekker logeren, kamperen, activeren of luieren. In Nederland, het buitenland, Frankrijk, Italië of
Griekenland. Griekenland? Ja, ook dat is mogelijk.
In dit land hebben heel veel kinderen vanaf vorige week vakantie. Bijna drie maanden. En zo vanaf 20
juli hebben volwassenen een week of drie vrijaf. Tot aan 15 augustus. Maria Hemelvaart. Het op rij van
belangrijkheid, tweede grote religieus getinte feest dat uitbundig wordt gevierd. En daarmee wordt de
vakantie dan weer afgesloten. Hier op Kreta en zeker rondom Ierapetra komen veel activiteiten stil te
liggen. De kassen worden geruimd om voor zes, zeven weken broeinesten te zijn. De temperatuur
binnen is saunahoog, onwerkbaar tot gevaarlijk aan toe. Dus is men qua fruit en groenten nu vooral
afhankelijk van midden Griekenland.
Zomervakantie in Mirtos betekent die
lekkere loomheid die ook zo goed
zichtbaar is op Mirtos The Movie.
Eén van mijn favoriete deeltjes van de
film zit aan het eind van deel 1. Dan zie
je mensen dommelen, wat staren over
zee en een jongetje zit een katje op
schoot wat sloomtraag te aaien. Obers
brengen een lichte lunch en schenken
een drankje in. Dat heeft de camera zó
goed getroffen! Die tijd is nu
aangebroken. De temperatuur is net
boven de 30 graden, de kraskrekels laten
ferm van zich horen en in mijn kantoortje
worden mijn nekharen langzaamaan wat
nattig.
’s Avonds is de boulevard de heerlijkste flaneerkade op
aarde. IJsjeslikkende vakantiegangers die totaal ontturbood
sloomslenterend hun metertjes maken. In onze tuin onder
de mooie moerbei een lezer en ’s avonds onze vaste gast
Rob die de tuinslang behendig langs dorstige plantjes voert.

Ik merk dat er wat lyrische elementen in
mijn tekst sluipen. Tja, dat heb je als je
hier graag bent. En misschien als je een
daggie ouder wordt.

Ook de tuin is in zomerse
sferen. Ik was eerlijk gezegd
de laatste maanden niet zo
tevreden met onze tuin. Door
allerlei gedoetjes kwam het er
niet van om er verandering in
aan te brengen. Angela blijkt
niet alleen een uistekende
gids, maar ook een
begenadigd groenvingertje te
zijn. Met veel aandacht en
liefde heeft zij het allemaal
mooi en kleurrijk gemaakt.
Ook de moeilijke hoek bij ons
aangepast appartement heeft
zij in bedwang gekregen.
Maria’s zoon Babis heeft zijn
verzameling zagen
meegenomen en er flink de
snoei in gezet, zodat de tuin zijn zomeradem heeft teruggekregen. Een mooi resultaat al met al.
Het dorp krijgt een
nieuw plein
Op een zonnige, maar
dat is geen nieuws,
morgen verscheen op
het
dorpsplein
een
enorme
shovel
met
daarin een net iets
minder
enorme
chauffeur, maar toch
goed gevuld, om met
een paar streken bomen
en struiken en stenen en
tegels op te pakken en
in een grote container te
deponeren. In een handomgraai was het plein leeg. Een kale vlakte. Ook het monument was verwijderd,
maar wel met eerbied en ontzag uiteraard. Deze kleine gedenkzuil zal worden geplaatst bij het oude
kerkje dat voor de school en het museum staat. Dit omdat de fusillade in 1943 daar ook heeft
plaatsgevonden.
Het plein wordt opgeknapt. Het was enigszins vergane glorie geworden. Een speelplein voor guppies die
verveeld aan takken rukten en hun snoepafval in bosjes smeten. Het inmiddels mooi opgeknapte
gemeenschapsgebouw
verdient een beter uitzicht
en zodoende wordt er in
zomers temperaturen en
aan het begin van de grote
vakantie een nieuwe plek
gecreëerd.
Het
is
de
bedoeling het project in vier
maanden te voltooien. Dan
zal het zeker klaar zijn als
wij eind september de
Internationale Dag van het
Toerisme vieren.

Aladin weer open
Na vijf weken dicht geweest te zijn heeft Thea de deuren van
Aladin weer geopend. Thea was in Nederland om, zoals wij
dat zeiden: ‘te bevallen van een kleinkind’. En daar wil iedere
aanstaande oma natuurlijk bij zijn of althans in de buurt.
Inmiddels hebben dochter Irene en schoonzoon Bart een
mooie dochter gekregen met de evenzo mooie naam Sterre.
Bij terugkomst moest eerst de winkel worden ontstofd, want
we leven nu eenmaal in een dwarrelig zandland.
Overigens hebben wij besloten dit jaar voor het laatst open
te zijn. De deuren gaan definitief dicht op 31 oktober. Meer
daarover in één van de volgende brieven.

Onze postvrouw
‘De Mertiza’ ,ons magazine wordt nog steeds aangevraagd. Dat is heel leuk. Het was
alleen lastig toen wij vertrokken uit Nederland. Onze trouwe gast en volgster Ineke
Uijtenhaak bood spontaan aan om als postvrouw te fungeren. Dus sinds half maart
loopt zij met enige regelmaat naar de brievenbus om ervoor te zorgen dat de
aanvragers het blad zo snel mogelijk in huis hebben. Als dat geen Mertizaliefde is.
Ineke, reuze bedankt!

Griekenland Magazine
De juniversie ligt weer een paar weken in de schappen. De abonnees
krijgen hem altijd wat eerder.
In deze zomereditie een column dat ik heb geschreven naar aanleiding
van het gegeven dat bepaalde dierenorganisaties mensen verzoeken om
Griekse honden en katten mee te nemen voor belanghebbenden in
Nederland. Ik ben daar enigszins kritisch over. Hier het artikel:
Dierenliefde in Griekenland, maar wat is wijsheid?
Met enige regelmaat zie ik de vraag voorbijkomen of iemand een
huisdier mee wil nemen vanuit Griekenland naar Nederland. Met het
vliegtuig. Meestal komt het verzoek van een, laat ik zeggen:
‘Nederlandse organisatie ter bevordering van gelukkig leven voor
Griekse huisdieren’. Die hebben een website met daarop afgebeeld een
combinatie van gruwelijke foto’s en prachtige kiekjes. Hartverscheurend naast hartverwarmend. Als je je
hart laat spreken dan kun je na het zien van al die realistische beelden van uitgemergelde honden aan
korte kettingen niet anders doen dan je direct aanmelden als reisbegeleider van een gered huisdier. Is
dat wijsheid?
Over
dierenliefde
wordt
verschillend
gedacht.
Verschillend in Nederland en
wel heel anders als je
Nederland met Griekenland
vergelijkt. In Nederland is een
huisdier echt een dier in huis.
Kat en hond hebben net als
hun baasje een dak boven het
hoofd en net als hun
weldoeners een bedje, een
bordje en zo nu en dan een
badje. Honden worden aan
een lijntje uitgelaten om te
kunnen plassen en poepen,
maar de kat heeft een eigen
sanitaire voorziening in huis.

De kattenbak met kattengrind, dus Minoes blijft in hoes.
In Griekenland is het ondenkbaar dat Minoela in huis woont. Zij komt er bijna nergens in. En dat geldt
ook voor Bellos. Huisdieren horen om het huis. Niet in huis. Dat vindt men hier onhygiënisch. Je weet
nooit wat een beest met zich meedraagt. Wat bevindt er zich in de dierenvacht aan narigheid en wat
heeft ongezien kruipend en sluipend de anus bereikt?
In Nederland hebben huisdieren de functie van opleuking van het leven van de mensen. De hond kan zo

mooi met je spelen, je dwingen om je dagelijkse ommetje te maken en je soms troosten als je alleen
bent. De kat speelt vooral met zichzelf, maar dat is koddig om te zien en verder spint het van genoegen
als het op je schoot zit. Ook dat kan vertroostend werken. Als beloning worden de dieren geaaid,
geknuffeld, gevoed en wordt het kattentoilet gekuist. Daarop volgt een extra wederdienst van het dier in
de vorm van de kattenkopjes en de hondenlikjes. Aan dat laatste moet een Griek niet aan denken. Dat is
vies. De tong is nu eenmaal de kontreiniger.
In Griekenland hebben huisdieren een andere functie. Dieren moeten voor je werken. Zo wordt er van de
hond verwacht dat hij waakzaam is en van de kat dat zij ongedierte vangt. Als beloning staat er eten
klaar en gaat de eigenaar naar de dierenarts als het beestje iets mankeert. Meestal.
Terug naar de dierenliefde. Ook ik maak me soms zorgen over het lot van bepaalde dieren in dit land.
Het is ronduit vreselijk om te zien hoe een hond aan een te korte ketting op een stukje land de boel
bewaakt. En dat in een heftige zon waartegen nauwelijks bescherming is, of het moet een roestig olievat
zijn. Dan heb ik de neiging om hem los te maken en mee te nemen. En toch doe ik dat niet. Ik blijf
hopen dat de houding ten opzichte van het huisdier hier zal veranderen. Die hoop is hier en daar zeker
gerechtvaardigd, omdat ik vooral bij jonge mensen en zelfs kinderen meer dierenliefde bespeur. Of beter
gezegd, een andersoortige dierenliefde. In het kort: Griekenland zal het zelf moeten doen en zo niet, wie
ben ik dan om daarbij mijn wijzend vingertje te gebruiken?
En dat stoort me aan bepaalde initiatieven van dierenvrienden
uit West Europa. Zeker, het is heel goed bedoeld, daar twijfel
ik geen seconde aan. En ik moet zeggen dat de houding van
deze mensen ook iets minder be- en veroordelend is richting
Griekenland. Tien jaar geleden nog heeft een groepje
fanatieke
hulpverleners
hier
een
ongevraagde
massasterilisatie verricht onder de kattenpopulatie. Het
gevolg: heel veel overlast van ongedierte en mede daarom
een boze bevolking, verontwaardigd, omdat die Nederlanders
hen zichtbaar een lesje in dierenliefde wilden leren.
Terug naar de wijsheid? Ik zou zeggen: Hou het vooral bij
initiatieven in Griekenland zelf. En bij de Grieken zelf.
Samenwerken prima, geld doneren geweldig. Neem alleen in
geval van hoge nood een huisdier mee naar Nederland, maar
alsjeblieft, belast daar geen ander mee. Wees daarbij alert op
het feit dat niet zelden een dier, resistent in Griekenland,
maar niet in Nederland of België, in zijn nieuwe landje ernstig
ziek kan worden. Of erger.
Maar bovenal: Respecteer de Grieken in wie ze zijn. Of je nu
alles leuk vindt of niet alles….

EN NU AANDACHT VOOR:
Zo nu en dan besteden wij aandacht aan een winkel of restaurant in Nederland, met een stevig grote link
met Griekenland. Een paar maanden geleden Kyra’s Delicatessen in Zaandam en eerder De Griekse
Winkel in Assen. Dit keer Ellas Import

In Deurne staat de o zo Griekse showroom van Laila. Een jonge
ondernemende vrouw die gek is op alles wat Griekenland te bieden heeft.
Zij had graag naar de gastendag gekomen maar had een andere
presentatie in het land. Kijk eens op haar website www.ellasimport.nl en
verlekker je aan stoelen, terrassets, terracotta potten, maar ook kruiden en
olijfolie.

Ellas Import
Margrietstraat 17
5754 AG Deurne
SOUL’S ART ook op Facebook
Nu we het toch zo over winkels en winkeltjes hebben:
Iedere week verschijnt er op Facebook een product van
Soul’s Art, de Mirtos winkel van Ria and Maria. Je kunt hun
Facebookpagina ‘liken’ en je bent op de hoogte van wat zij
zelf maken en verkopen. Wat te denken van dit
Turtleshirt(le) en van onderstaande tas uit eigen
werkplaats

PANDORA’S BEAUTY BOX
In de nieuwsbrief van juni
maakten we al melding van de
derde winkel van Tina. Zij heeft
Pandora’s Beauty Box samen met
de Nederlanders Wim Fritsma.
Een foto hadden wij toen niet
voorradig, maar wij hebben er
eentje van Wim toegestuurd
gekregen. Het is gevestigd in de
voormalige juwelierswinkel van
Gianna, gevestigd in het pand
van Hotel Mirtos. Ben je in Mirtos,
loop er eens naar binnen.

ALEIKOS
PANORAMA’S
ONDERDAKJES
Aleikos Panorama is ons tweede
kindje. Alweer voor het zesde
seizoen brengen wij gasten van
ons met veel plezier onder in dit
kleine complex. Het uitzicht is
schitterend over de bergen, de
appartementen zijn prettig, niet
te luxe, een mooie standaard.
Alles wat je nodig hebt vind je
er. Okay, geen boxspringbedden,
omdat er bedden gemaakt zijn
die als een stenen bak zijn
ontworpen. Maar ze slapen fijn.
Douches gewoon met een
douchegordijn en altijd warm water via de boiler die in ieder onderkomen is aangebracht.
De enige zorg was altijd de parasols. Omdat de wind er, bij aanwezigheid altijd ietsje sterker is en de
zonbeschermers moeten wonen in een parasolvoet, was de sneuvelkans erg groot.
Wij hadden het plan om overkappingen te maken bij alle vier de huureenheden. Maar dat kon helaas niet
doorgaan. Popy en Aleikos hadden een gouden
idee. En dat gaan we binnenkort uitvoeren.
Een houtenparasol met een mooie rietkap. Ze
worden op diverse plaatsen neergezet, zodat
onze deels nieuwe ligbedden daar heerlijk
onder dak zijn. En dus ook onze gasten.
Voor gasten die een studio net iets te klein
vinden en het juist prettig vinden om een
aparte slaapkamer te hebben zijn de twee
kamer appartementen 1 en 4 ideaal en
voordeliger
geprijsd
dan
de
grotere
soortgenoten in Mertiza en in Aleikos
Panorama nummer 2. Ben je toch voor een
studio, eigenlijk omdat je er alleen maar slaapt
en badkamert? Dan is de extra voordelige
studio 3 een heerlijk onderkomen.

REINDERS KOOKFEESTJE
Hij had er al een jaar van gedroomd.
Reinder Smeding wilde een keer Grieks
koken. Niet een paar uitjes snijden en
een enkele komkommer, nee echt
meehelpen met een goede kok of kokkin.
Dat geheim werd Siemon in het oor
gefluisterd door zijn vrouw Jantsje.
Siemon is daar wel voor te porren, dus
schakelde hij Maria in van restaurant
Akrogiali. En zo stond Reinder zaterdag
28 juni stralend achter de potten en
pannen. Hij maakte ondermeer een
pastitio, die we hierbij graag met onze
nieuwsbrieflezers delen.

Pastitsio: pastagerecht uit de oven

(recept voor 8 personen)

Ingrediënten voor de gehaktsaus:
1 kilo gehakt half om half
2 kopjes olijfolie
4 tomaten
1 ui
platte peterselie zonder stengels
3 tenen knoflook
wat water1 glas rode wijn
3 blaadjes laurier
zout
Ingrediënten voor de bechamelsaus:
een flinke scheut olijfolie die de
bodem van de pan bedekt
8 eetlepels bloem
1 ½ liter melk
zout
nootmuskaat

Wij hebben hier gebruik gemaakt van 300 gram geraspte kaas: een mengsel van kefaloteri en anthotyros.
Je kunt ook een mengsel maken van bijvoorbeeld: pecorino, geraspte Goudse en Parmezaanse kaas
Benodigdheden:
Ovenblik of schaal (26 bij 26 cm en ongeveer 8 cm hoog)
een blender of staafmixer
2 grote pannen
Het gehakt:
1. Doe de olijfolie in een grote warme pan en laat daarin het gehakt aanbraden.
2. Neem een blender en doe daarin een ½ tomaat, 8 takjes peterselie, de knoflooktenen, de ui en een eetlepel
water en pureer dit. Voeg dit mengsel toe aan het gehakt.
3. Een glas rode wijn toevoegen en laat het geheel 10 minuten sudderen.
4. De rest van de tomaten in de blender doen en wat tomatenpuree toevoegen
5. zout en laurierbladeren toevoegen.
6. Kook ondertussen 400 gram spaghetti (nr. 2 of 3) of penne beetgaar. Geen zout toevoegen. Als het klaar is
een flinke scheut olijfolie toevoegen zodat het niet gaat plakken.

De bechamelsaus:
Neem een grote pan en verwarm daarin 4 eetlepels olijfolie. Voeg daaraan 8 eetlepels bloem toe.
Giet daar 1 ½ liter melk bij een ga roeren totdat het een dikkere roux wordt. Voeg zout en nootmuskaat
naar smaak toe.
De opmaak:
Neem een ovenblik of schaal en leg de eerste laag spaghetti of penne in.
Bestrooi dit licht met geraspte kaas. Doe een deel van de gehaktsaus( zonder de laurierbladen) hierover
heen. Bestrooi ook hierover kaas. Vervolgens de tweede laag pasta, kaas, gehaktmengsel en weer kaas.
Giet hierover de bechamelsaus en strooi er nog wat kaas over. Zet de schaal tussen de 25 en 30 minuten
in de oven op 220
graden.
Als de bovenkant
van de pastistio
goedbruin wordt
is de schotel
klaar.

Kali órexi

TI NA KANOME
Hou je van voetbal? Nee. Ik heb nooit een balgevoel gehad. Vroeger niet en
nu niet. Als kind met iets te dikke beentjes werd ik nooit gekozen door een
team. Ik werd getolereerd met blikken van afschuw. Het lot van de laatste.
De muurbloem van het voetbalveld. Het afdankertje. Het noodlot. Niet zo
gek dus dat ik nooit naar een wedstrijd kijk. Ik trek me terug op de
peinsheuvel om me met hogere zaken bezig te houden. Nu Oranje in de
wedstrijd is kijk ik al helemaal niet. Op een idiote manier wordt ik er
lichtelijk onrustig van. Blijkbaar roept het een spanning in me op, die
nergens voor nodig is. Het interesseert me immers geen rode biet, sterker
nog: geen oranje wortel! Kan ik een wedstrijd Liechtenstein-IJsland wel
verdragen, eentje waarbij de Nederlanders betrokken zijn doen mijn
handen licht trillen en mijn pak-nog- een-peuk-handeling versnellen.

Toen ik in 1988 op Patmos
bivakkeerde,
voor
een
langdurige zondeoverdenking
speelde
Nederland
de
sterretjes van de hemel. De
grande finale zou zo beginnen
en ik wilde het niet zien. en
toch ben ik naar een klein
cafeetje gelopen, heb mijzelf
zeer vermanend toegesproken
en natuurlijk: na afloop
dolgelukkig dat ik het heb
meegemaakt.
Als
enige
Nederlander
tussen
de
Grieken en een verdwaalde
toerist.
Dan is er toch iets geks aan de hand? Dan klopt het toch niet? Dan klop ik toch niet? Voetballiefhebbers
vinden mij een watje en wat voor watje? een grote wattenpluk die niet wil kijken, zijn handen voor het
gelaat laat, maar wel stiekem het spektakel door de vingers ziet. Dus ik geef hierbij toe, dat ik wel eens
een Oranjewedstrijd heb gezien, onlangs nog een tweede helft, maar dat kwam omdat Nederland het al
bijna tot de volgende ronde had geschopt. en omdat Mylene er bij zat, die mij kon uitleggen wat een
voordeelregel is en buitenspel. Maar zondagavond ben ik met onze jongens uit Nederland naar boven
gegaan om een hapje te keuvelkoken. Maar wel stiekem luisteren of ik de juichhoorn hoorde vanuit
Beach Tavern.
Speelt er ook niet
iets anders mee? Dat
vroeg mij een huis tuin - en
keukenpsycholoog.
Hij keek me daarbij
onderzoekend aan.
Nieuwsgierig naar
mijn speurtocht in
mijn zielenroerselen.
Het jongetje met de
dikke beentjes, het
EK 1988,
tweeëntwintig soms
niet slecht uitziende
renmachines… Maar
nee, ik zocht
verkeerd.
Ik moest een kijken naar gewin. Gewin? Ja, gewin. Nu staat het bij zo’n kampioenschap bol van gewin.
En van ge-verlies net zo goed. Er zijn winnaars en verliezers en ja, zo is het leven, dat is voetbal, dat is
een wedstrijd. Nee, ik moest het aardser zoeken. Gewoon gewin. Was winnen van Oranje niet hetzelfde
als het uitblijven van boekingen? En stond het verliezen van de Leeuw niet gelijk aan een stroom van
telefoontjes van diep bedroefde voetbalfans die weg wilden vluchten van straten en pleinen vol flets
verfomfaaide oranje hangprullaria. Zo ver weg mogelijk. Het liefst de andere kant van de aarde of op zijn
minst de verste kant van Europa. Met uitzicht op Afrika.

Maar dat is hetzelfde als mooi weer in West
Europa en slecht weer aldaar. Gaat de
hemelse gieter daar van dikhout en niet voor
een enkele dag, maar een week of weken
achtereen, dan wordt massaal een vakantie
geboekt naar streken met hoge zongarantie
en eerlijk waar, Mirtos heeft de zonste
garantie van heel Griekenland. dus vind ik
die gewintheorie van de LOIpschycholoog
onbruikbaar, onhoudbaar, onuitstaanbaar.
Temeer omdat ik er zelf totaal geen invloed
op kan uitoefenen. Ik kan Oranje niet laten
winnen of verliezen, daar is Louis van Gaal
voor ingehuurd en daar moeten zijn
manschappen voor vechten. Zo kan ik ook
het weer niet beïnvloeden. Zelfs Gerrit
Hiemstra kan alleen een weertrend volgen,
maar weertrendzetten, Homaar Hiemstra,
dat gaat niet.
Ik denk al met al, dat het komt omdat ik Nederlander
ben. Chauvinistisch genoeg om een overwinning leuk te
vinden en een verlies teleurstellend. Een bekertje hier en
een plakje daar, altijd mooi. Een Wilhelmusje klinkt
mooier dan een gewoon musje. En ik ben Nederlander
genoeg om te weten hoe naar een verregende zomer is,
dus dat gun ik ook niemand. Maar nogmaals en bovenal:
ik heb er geen invloed op. Dat betekent overlaten aan
voetbalgoden en weergoden. Dan zien we wel wat het
wordt.
En daar past dan Griekenlands meest gebruikte
uitdrukking naadloos bij: ‘Ti na kánome’ = wat kunnen
we doen? En de toehoorder antwoord niet zelden:
Típota. Niets dus. En da’s maar goed ook!

BIJ ONS VRAGEN NAAR GOED BETAALBARE
ZOMERVLUCHTEN, OOK LASTMINUTES

Wij wensen jullie als staf van Mertiza een heel mooie zomer toe.

