Nieuwsbrief oktober 2009
Nog snel even weg. Lekker naar Mirtos?
Vlucht op 9 oktober 10 dagen € 201,50 all in
Vlucht op 11 oktober 8 dagen € 221,50 all in
Beste Nieuwsbrieflezers,

Dje tjijd hjoudt gjeen skoft.
Alweer de laatste maand van het seizoen. De tijd houdt
geen pauze, zeggen de Friezen, overigens in hun eigen
taal, die ik helaas niet beheers. Maar ze hebben, zoals zo
vaak, gelijk. De tekst heb ik laten vertalen door
www.cabaretzinloos.nl. Een leuke website.
Nog een maand met zomertijd. De nacht van 24 op 25 oktober gaat de
klok een uurtje terug. En dat herhaalt zich ook nog eens een keer voor ons, als we rond de 14e november de
Griekse ferry van ANEK lines verlaten om in Venetië aan wal te
gaan. West Europese tijd.
Tijd is een relatief begrip. Als je het leuk hebt, gaat het snel.
Heb je een nare periode, dan lijkt er geen einde aan te komen.
Een volwassene vindt dat het allemaal heel snel gaat. Voor een
kind is morgen al een eeuwigheid van vandaag verwijderd.
Naast al deze waarheden, is er ook een wijsheid over de tijd te melden. En die leer je van de Grieken. De tijd
mag nooit je vijand zijn, maar je vriend. Lastig als je lekkage hebt die door de loodgieter moet worden
verholpen, en die komt niet, maar voor de rest, een waarheid als een…Friese…koe.
Deze linker foto is van Michiel Kooperdraad, bij een
aantal van jullie bekend als de stuwende kracht achter
Ano Kato. Kan de tijd als vriend beter worden
verbeeld? Michiel is op dit
moment weer aan het lesgeven
aan een groep Nederlandse
muzikanten. En weer in Mirtos.
Ze zullen zich zeker nog laten
horen, maar op dit moment
wordt er hard gewerkt. Leuk dat
Ano Kato en Michiel weer in ons
dorp zijn. Leuk ook, dat ze
onlangs een keertje met de
groep bij ons hebben
ontbeten.. als vanouds.
(foto met dank aan Michiel Kooperdraat en De Griekse gids)

Michiel kooperdraat

Minder mooi nieuws uit Mirtos
Half september is er helaas weer een bekende inwoner van Mirtos overleden. Kostas. Iedereen zal direct
weten, wie ik bedoel, als ik het heb over de man die zonder benen in zijn scootmobiel reed. Ooit had hij op de
plek, waar nu de grote supermarkt staat een taverna. Helaas werd diabetes, die nog niet zo goed werd
behandeld, hem fataal. Kostas reed vaak langs Mertiza om zijn dochter en kleindochters, die naast ons wonen,
te bezoeken. Hij is volgens de Griekse telling 61 jaar geworden. In West Europa betekent dat 60 jaar.
Verder gaan velen van jullie vaak even wat drinken bij Stella in haar leuke boulevardtentje AVRI. Ook de
moeder en schoonvader van Stella zijn enige dagen geleden overleden. Als je met Maria praat over het aantal,
gelukkig meestal oude mensen, dat afgelopen twee jaar is overleden, komt ze, helaas, tot een lange rij.

Verhuizing
Siemon en ik hebben onlangs ons piepkleine huisje midden in Mirtos verruild
voor een ruimer appartement. Wij wonen nu achter Big Blue en hebben daar
zoveel ruimte, dat wij onze spullen uit Nederland hebben laten overkomen.
Verkiezingen in Griekenland
Op 4 oktober gaan de Grieken weer naar de stembus voor het kiezen van een
nieuw parlement. De huidige conservatieve regering van Karamanlis heeft in
het parlement een meerderheid van slechts 1 zetel. Er is veel kritiek op het
beleid van de huidige regering van de Neo Demokratia. Het gaat daarin om
ondermeer de rellen van december 2008, toen Athene een vloedgolf van
geweld over zich heen kreeg, maar ook om de aanpak van de vele branden in
Griekenland en natuurlijk het beleid betreffende de economische crisis. Om die
meerderheid te kunnen vergroten
heeft Karamanlis (linker foto)
vervroegde verkiezingen uitgeschreven. Zijn tegenstander is Jorgos
Papandreous, die met de Sociaal Democratische Pasok verwacht de
winst te kunnen opstrijken. (rechter foto) Maar of die partij de
impopulaire maatregelen, die de grote problemen moeten oplossen,
echt zal nemen? Leuk om te weten, dat de mensen in Mirtos over het
algemeen Pasok stemmers zijn. Voor hen is Papandreous favoriet.

(Luchthaven Heraklion)

Nieuwe luchthaven
De regering van Karamanlis heeft nog wel besloten, dat Kreta
een nieuwe luchthaven gaat krijgen. Dit moet in de plaats
komen van het huidige vliegvel Kazantzakis in Heraklion.
Deze heeft te weinig capaciteit en is ook door zijn west-oost
ligging niet ideaal. Er is de afgelopen jaren nog aardig
verbouwd, zodat het het huidige aantal passagiers nog redelijk
kan verwerken, maar ideaal is het niet. De nieuwe luchthaven
komt in de buurt van Kastelli, ten zuidoosten van Heraklion. De capaciteit moet gaan liggen tussen de 5 en 10
miljoen passagiers per jaar. En dan ligt Mirtos slecht op een uurtje rijden vanaf de luchthaven. Enig geduld is
wel nodig, want dit plan zal pas over een jaar of vijf zijn gerealiseerd. Het zal wederom een Sirtaki klus
worden. Langzaam, langzaam en dat uiteindelijk een flitsende afronding. Wij houden je op de hoogte.
Meer belangrijk verkeersnieuws
Men is weer begonnen met de verharding van de weg van Mirtos naar Tertsa. Ook niet onbelangrijk, toch?
Gelukkig heeft men van het onzalige plan, om tijdens het hoogseizoen de klus aan te pakken, afgezien. Het
gaat wel heel langzaam. Maar het is hier en daar ook een lastig karwei. Op sommige plaatsen wordt op het
strand een wal gemaakt, zodat de wegverbreding richting zeekant mogelijk is. We kunnen er nog steeds langs,
maar op sommige plekken kun je maar beter geen tegenligger tegenkomen. En als het zo is, matig uw
snelheid, haal niet in en probeer uw tegenligger met lichtsignalen te waarschuwen… Of op zijn Grieks:
Schreeuwen, dat niet jij, maar je tegenligger achteruit moet. En wel nu, TORA!!
Tina’s tweede winkel.
De Duitse Tina, die al ruim tien jaar haar winkel Pandora’s box heeft, gaat
uitbreiden. Zij heeft een pandje gevonden op de boulevard om daar haar tweede
shop te beginnen. Daarin komen meer spullen voor mannen. Dat plan leefde bij
ons in Aladin ook al, dus, de heren komen in Mirtos volgend jaar wat meer aan
hun trekken.

Ik hou van Holland

“Terug naar Nederland? Oh, hoe kóm je erbij!” Dit land is zó hélemaal niets meer.” De dame die dit met enige
gretigheid aan enkele Nederlandse toeristen vertelt, zit op haar Griekse praatstoel. Onder haar shorts komen
bruingebrande benen, die wat onrustig wiebelen. Zij geniet van de aandacht van de argeloze Hollanders, die
met enige jaloezie haar verhaal aanhoren. Zó druk, zó vol, zó spruitjeslucht, zó, ja hoe moet ze dat nou toch
zeggen, zó, zó helemaal niets meer. Ja hélemaal niets meer. En dan dat vréselijke weer. Ze trekt er een
gezicht bij, alsof er een strontkar met rotte vis voorbij komt.. Die depressiviteit van dat grauwe, dat kouwe.
Haar toehoorders knikken instemmend, terwijl hun ogen langs haar zonnige stelten glijden. Die vrouw is een
wereldvrouw. Die durft wat zij niet durven of..misschien diep in hun hart ook niet eens willen. Kinderen en
kleinkinderen. “En, laten we nou eerlijk zijn, wat ís Nederland nou eigenlijk nog”. En ja hoor, ze heeft niets
tegen buitenlanders, maar…
Er zijn nogal wat geëmigreerde Nederlanders, die dolgraag zo’n verhaal vertellen aan mensen die een korte
tijd in Griekenland op vakantie zijn. Ik ben al heel wat van die emigranten tegengekomen. Toppunt was ooit
een andere dame, die iets zei in de trant van: Wij Grieken, accepteren dit of dat niet. Het was een persoon,
die allerlei Nederlandse producten liet overkomen, omdat ze de smaak van de Nederlandse keuken zo miste….
Het hebben over, wij Grieken, met in de mondhoek nog een kruimel boerenkool.
Dankzij programma’s als: “Ik vertrek” of “Een plek onder de zon”, dromen vele
Nederlanders van een vertrek uit Nederland. Naar zonniger oorden, een relaxter
leven, hoewel het ook daar hard werken zal zijn. Er is een aantal redenen, waarom
mensen zich in Nederland niet meer zo happy voelen. Klimaat, leefklimaat, stress,
files of de schoonfamilie. Ook wij krijgen, van gasten van ons, de vraag hoe wij hier
gekomen zijn en waarom. Een enkeling is een piepklein beetje jaloers, de meesten
gewoon nieuwsgierig. Zij hebben veel van die tv-programma’s gevolgd en willen ook
ons verhaal horen. Wij vertellen het nog steeds met liefde.
Vandaag is ons verhaal weer iets verder gekomen. Een vrachtwagen met in de cabine
onze huisraad. Tweeënhalf jaar heeft het opgeslagen gestaan in een loods. Al die tijd
hebben wij geleefd op een uiterst bescheiden huisraad van ons zelf in Mirtos en in de
drie maanden dat wij in Nederland zijn, op de spullen van een ander. Hoewel wij geleerd hebben niet teveel te
hechten aan goederen, werd het terugzien van alles wat ons jarenlang iedere dag heeft omringd, toch een
heel bijzonder moment. Goederen die nu nog zo horen bij ons leven in Nederland, in Zwolle.
Dan ga je uitpakken. Dozen boordevol herinneringen aan goede en een heel enkele keer ook aan iets minder
goede tijden. Foto’s, schilderijtjes, dat speciale boek, die ene bijzondere CD. Maar ook de stoel die wij kochten
van de erfenis van onze ouders. Kortom, ons nieuwe huis is door al die spulletjes eindelijk weer ons thuis aan
het worden.
Maar wat is thuis? Als wij in de winter naar Nederland gaan,
gaan we dan “terug”? Of komen wij in het voorjaar “terug”.
Persoonlijk voel ik me hier thuis en kom ik na de winter weer
terug. Ga ik naar huis. Waar mijn leven is, mijn werk. En dat
is een goed teken. Dan heb je het gewoon naar je zin in dit
land. Mijn verlangen naar Nederland is niet groot. Maar wel
mijn verlangen naar mijn familie en mijn vrienden. En als Siemon en ik
straks naar Nederland gaan, dan kan ik uitkijken naar shoppen in de HEMA, neuzen in boekhandels, even naar

de bakker voor allerlei lekkere broodjes en vervolgens naar de slager voor een onsje
rosbief of een bakje Filet Americain. En daarmee, en met ons favoriete ochtendblad, de
dag beginnen. Ik zal de FEBO niet voorbij gaan zonder een kalfskroketje uit de muur te
halen. En wij zullen zeker met een bord eten op schoot stiekempjes genieten van RTL
Boulevard. Want we mogen het laatste nieuws over “De Toppers” niet missen. Heerlijk om
de Nederlandse politiek te volgen, opiniebladen te lezen. Maar vreselijk dat het buiten
regent, de lucht grauw is en je altijd maar binnen moet leven.
Als je in het buitenland woont en werkt dan leef je tussen twee liefdes in. Word je soms heen en weer
geslingerd. Ontdek je, dat je hier wat hebt en daar wat laat. Griekenland heeft zoveel goede dingen, maar het
is zeker geen hemel op aarde. En Nederland heeft ook voldoende om je zorgen over te maken.
De dame op de boulevard met haar visie op Nederland wordt, naar mijn gevoel, vooral
gevoed door een sterke drang naar interessanterigheid. Ieder mens heeft een podium
nodig. En er is altijd wel iemand bereid om in de zaal te gaan zitten. Mijn devies is: Wees
kritisch op je land. Het land waar je geboren wordt en het land waar je woont en werkt.
Maar altijd met respect. Er kan een dag komen, dat je om wat voor redenen terug moet of
wilt naar de moederschoot in je vaderland.
Dat gezegd hebbende denk ik aan Heintje (ver in de vorige eeuw). Zong hij niet prachtig:
Ik hou van Holland, terwijl hij in Duitsland het reuze naar de zin had?

SIEMONS SIGARES
Sigares met pittige vulling: 10 stuks
Ingrediënten:
5 vellen filodeeg (ontdooid)
Olijfolie om in te bakken en tin te smeren
2 fijngehakte uien
4 eetlepels dille of peterselie
4 gekookte en fijngesneden eieren
400 gram kleine garnalen
400 gram misitra (de eerst kaas van jonge geiten) of probeer het met Hutekase als je geen misitra kan krijgen.
1 in stukjes gesneden rode peperi ( of anders rode paprika)
chilipoeder
Bereiding:
- Verwarm de oven voor op 200 graden.
- Doe olie in een heet gemaakte koekenpan en bak hierin de uitjes en de stukjes peperi of paprika.
Als de uien glazig zijn, voeg je er de garnalen aan toe en laat ze even mee bakken.
Laat dit in een schaal afkoelen. Voeg dan de misitra toe en meng het geheel door elkaar. Voeg wat chilipoeder toe.
- Halveer de filodeegvellen horizontaal en leg ze op elkaar in een natgemaakte theedoek, zo drogen ze niet uit)
- Leg op elke deeghelft 1 ½ eetlepel vulling.
Vouw de zijkanten naar binnen en rol ze op tot sigaartjes. Bestrijk de rolletjes met olijfolie. Zo “plak” je ze ook dicht.
- Leg de rolletjes op bakpapier op de bakplaat en bak ze 20 minuten in de oven.
- Lekker met een pittige rode dipsaus

Nieuw in de kiosk
De nieuwe GM is uit. In deze herfst 2009 editie is ook begonnen met een
kleine verhalen serie: “Welkom op Knopelos” Het zijn de columns die je ook
in onze Nieuwsbrieven bent tegengekomen.
Vanaf nu is Griekenland Magazine verkrijgbaar in vele boekhandels en
kiosken.
Regeren is vooruitzien.
Vakantieplannen (soms) ook…
Het is natuurlijk allemaal nog heel ver
weg. Maar als je kinderen hebt in de
schoolleeftijd of je werkt zelf voor de
klas of achter de schermen bij het
onderwijs, dan is het toch fijn om te
weten, wanneer je weer vakantie kunt
nemen. Wij hebben het even voor je
opgezocht. T/m zomer 2011.

Maar als je nu al kunt besluiten, dan kun je via enkele Duitse luchtvaartmaatschappijen al voordelig boeken
voor het volgend jaar. Vooral interessant voor mensen die in duurdere vakantieperiodes op vakantie moeten.
Nou ja….moeten?
VILLA MERTIZA IN FINLAND
Op dit moment zijn wij hard op weg om ook in Finland enige bekendheid te
krijgen. Dankzij een zeer enthousiaste Finse reisondernemer wordt Mirtos beter
op de kaart gezet. Op dit moment hebben wij al 1 reisorganisatie die ons gaat
opnemen in hun programma. Het gaat hier om mensen die juist zeer gesteld
zijn op het kleinschalige en rustige karakter van Mirtos en Villa Mertiza.
Overigens: Grieks is een lastige taal, maar Fins……

Over enkele dagen gaan wij met een nieuwe
website de lucht in. Speciaal voor mensen die in
een, kleiner, groepsverband willen komen.
Het wordt www.mertiza-groepsreizen.com
Dus als je zoveel jaar getrouwd bent en met je
kinderen en eventuele kleinkinderen een
familievakantie wilt vieren.
Vanaf 2010 kunnen wij ook je eventuele
huwelijk op Kreta regelen, met ceremonie en al.

Op deze website komen ook de mogelijkheden te staan in
Dakanari.
Bovenal blijft overigens dat iedere individuele gast van ons
meer dan voldoende ruimte krijgt om op zijn of haar manier de
vakantie bij ons te beleven.

Eindelijk inclusief
Transavia had tot voor kort altijd een mooie gunstige prijs op de website staan. Klikte je eventjes door, dan
bleek die prijs toch een stukje hoger te zijn. Dit mag al enige jaren niet meer. Ik ben blij dat Transavia nu
direct de prijs publiceert, die je ook werkelijk voor een vlucht moet betalen. Leuk om te weten dat de
goedkoopste enkele reis nu 176,21 is vanaf 25 oktober. Wellicht een idee om onze kant op te komen en nog
te genieten van een verlenging van de zomer op het warmste plekje van Europa: Mirtos/Tertsa. Terugvluchten
zijn mogelijk met ondermeer Olympic Airlines of Aegean Airlines. Wij bieden vanaf 26 oktober overigens een
kamer aan voor 250 euro per week. Je kunt dan blijven tot ongeveer 14 november.
Dankjewel:
Gasten sturen ons soms zulke leuke foto’s op. Bijvoorbeeld het groepje
dat hier links in de deuropening staat. Helaas op de vrije dag van Maria
genomen. Dankjewel Prisca. En Erik en Sylvia ook bedankt voor jullie
foto’s. Zoals deze rechtsonder van Aleikos Panorama.
Tenslotte:
Allemaal alle goeds
gewenst in het ozo mooie
Nederland en België.

Maria,
aria, Siemon,
iemon,
Sacha, Paul
en Dick

