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Beste gasten, beste lezers van de Nieuwsbrief,
Oktober, alweer de laatste maand van het seizoen 2012. Trouwe lezers zullen het al wel verwachten van
ons: Daar komt’ie: “Wat is het snel gegaan.” En wat zeggen de Friezen ook alweer? Toe maar, zeg het
maar: “De tijd houdt geen pauze”. Goed, daar laat ik het dan bij.
Oktober, de maand van altijd wel een eerste buitje en een eerste truitje, hoewel we ons dat nu nog
helemaal niet kunnen voorstellen. Rond de maandwisseling is het overdag gemiddeld 30 graden en ’s
avonds zomernachtjeszwoel. Dat wellicht in de loop van, of aan het eind van oktober ’s avonds een
truitje aan de boulevard wel lekker is, kunnen we ons nu nog niet goed voorstellen.
September was, net als vorig jaar
een van onze best bezette
maanden. Met die typische
najaarsgasten, die lekker hebben
genoten van de rust, sfeer en
mooi weer. Uiteraard onder hen
veel terugkomers. Feestjes van
herkenning.
September
werd
afgesloten met een feest naar
aanleiding van de “Dag van het
Toerisme”. Officieel valt deze,
internationaal gezien, op 27
september. De 29e viel echter op
zaterdag, dus weekend voor
velen, en zo is er gekozen voor
zaterdag. Met 400 gasten werd
het een heel leuk feest in een
goede sfeer van eten, drinken,
muziek, dansen en praten.
INTERNATIONALE DAG VAN HET TOERISME
De bedoeling daarvan is ondermeer te bekijken hoe je in veranderende tijden goed kan inspreken op
nieuwe ontwikkelingen. Daarbij speelt dit jaar ook duurzaamheid een belangrijke rol.
Deze dag is overigens een initiatief van de Verenigde Nateis en is in het leven geroepen om culturen
dichter bij elkaar te brengen.
Het is voor het toerisme in Mirtos belangrijk om goed in te spelen wat er speelt in de samenleving. Wat
kan het dorp wel en wat niet bieden. Ik ben bezig dat wat in kaart te brengen. In ieder geval gaat het
om het benoemen van de pluspunten en de minpunten, gecombineerd met het weten wie wel en wie
niet tot de doelgroep behoort. En vervolgens moet je je afvragen wat die doelgroep wil. Wat mist men.
Wat kun je meer ontwikkelen. Wordt vervolgd.

Griekenland Magazine bestaat tien jaar.
Wij feliciteren Uitgeverij Maasland en de redactie
onder leiding van hoofdredacteur Peter van Riel van
harte met deze mijlpaal. Tien jaar lang een blad dat
de balans probeert te brengen tussen al het schoons
wat het land te bieden heeft en de actualiteit, die
soms niet altijd even mooi is, zeker de afgelopen
jaren. Het magazine is meer dan een plaatjesblad en
ik hoop dat dit nog jaren zo zal blijven en… gedrukt
op papier dat zo lekker ruikt.

Zonder Jan
Jan Snorkel/van der Sleen is terug naar Nederland. Samen met zijn vrouw Willeke is hij 4 oktober
teruggevolgen. Hij was nog niet weg of de eerste huurfiets (Jans taak) leverde Siemon en mij een
technisch probleem op. We missen hem nu al. Jan heel erg bedankt voor je zeer grote inzet en heb het
saampjes heel goed in Nederland. Heel graag tot een keer in de winter en straks weer hier in Mirtos!

Wandelaars kunnen uitrusten bij Gabi
in Mirtopolis.
Een leuk initiatief van Gabi, de eigenaresse
van het hoogstgelegen appartementen
complex Mirtopolis. Zij heeft een rustplaats
gecreëerd achter haar huis, dat naast het
complex staat. Haar huis is overigens ook
het hoogstgelegen huis van Mirtos.
Een bankje, een hangmat, water en wat
lectuur. Hoe leuk kan simpel zijn!
Een mooi particulier initiatief dat mooi
aansluit op gezamenlijke initiatieven, zoals
Mirtos Wandeldorp.

ACTIE GROOT SUCCES
Op 29 september hebben wij de eindstand kunnen bepalen van de actie onder Mertizagasten en
Mertizavolgers. De actie begon op 16 augustus, tien dagen na de eerste brand. 29 september kwam de
laatste donatie binnen. De uitslag is:

Villa Mertiza heeft zich garantgesteld voor een eind bedrag van
De actie werd door mensen opgepakt, die allemaal op een of andere manier een relatie voelen met
Mirtos en zijn bevolking. Dit hebben wij de burgemeester goed duidelijk kunnen maken.

IEDEREEN HEEL HEEL ERG BEDANKT
Inmiddels is er ook goed bericht van de overheid. Die is ook bereid om aan
herbeplanting te doen. Wat dat precies gaat inhouden, is nog niet
helemaal duidelijk. Ons voorstel is om bomen te planten die Mirtos en zijn
de directe omgeving groen maken en sterk gaan verfraaien. Wij stellen
voor om daarbij te denken aan cipressen, oleanders en wat andere
soorten, alles dus rondom Mirtos. De herbeplanting in de heuvels is deels
een zaak van de overheden, omdat die na onderzoek precies zicht hebben
op wat overheidsgrond is en wat aan particulieren toebehoort. Langs de
openbare wegen in het achterland is beplanting buiten de overheid voor
een deel mogelijk.
Er is grote dankbaarheid geuit aan de gasten die hebben gedoneerd. Men
was ook onder de indruk van het feit dat zelfs in een kerk een collecte is
gehouden.
Villa Mertiza wordt nu betrokken bij vergaderingen van de dorpsraad, die
uitermate actief en gemotiveerd is. Dat vergaderen gaat wat minder strak
dan ik gewend ben en duurt vanwege vertaalwerk over en weer dus altijd
redelijk lang.

Na de brand is duidelijk geworden dat Mirtos veel te kwetsbaar is als vuur en wind vrij spel krijgen.
Wat wil men nu in Mirtos?
Dit wordt verwoord door de dorpsvereniging en gesteund door de burgemeester:
*Een zeer wendbare pick-up waarop een tank met compressor en slangen geplaatst kan worden, zodat
men een eerste slag kan toebrengen aan het vuur.
*Daartoe moeten bepaalde paden in de velden en op de heuvels worden verbreed.
*Er moet op meerdere plaatsen watertoevoer worden aangelegd.
*Er moet een vrijwillig korps worden gevormd, dat na training branden kan bestrijden.
*En men wil graag een brandweerwagen.
Eerst even over de brandweerwagen. Wij zijn met twee korpsen in
Nederland in contact. Eén daarvan is mede gespecialiseerd in
natuurbranden. Dit korps is enthousiast. De commandant wil zich
inzetten, maar het besluit om de afgeschreven wagen ook
daadwerkelijk aan Mirtos te geven is ook een kwestie van politiek.
Met andere woorden, korpsbeheerders, lees burgemeesters in de
regio moeten er ook voor zijn.
Wij hopen nu over een paar weken nieuws te krijgen en dan goed
nieuws. Zegt men ja, dan zullen wij nog moeten vernemen onder
welke condities. De wagen moet naar Mirtos vervoerd worden.
De wagen moet hier een ander kenteken krijgen. Verder moet men
hier worden getraind in het werken hiermee. En uiteraard zal de wagen moeten worden onderhouden.
Ik houd alle gevers en overige belangstellenden op de hoogte van de ontwikkelingen.
Het groene Mithi als inspiratiebron
Angela en ik hebben afgelopen week nog eens een kijkje genomen in het bergdorp Mithi. Wij beiden
vonden het een zeer inspirerend bezoek. Wat daar opvalt is hoe groen het daar is. Dat heeft deels met
de ligging te maken. Er is nu eenmaal veel meer water dan in Mirtos. Als je bijvoorbeeld nu de
Sarakinakloof inloopt, dan kun je nog tot kruishoogte door het water moeten banjeren. Maar water is
niet het enige. Ook de gemotiveerdheid van dit hechte dorp om beplanting aan te schaffen, deze te
planten en te onderhouden draagt daartoe bij. Mithi inspireert ons in ieder geval om met de begroening
van Mirtos en omgeving door te gaan. Wij merken nu na een paar bijeenkomsten dat ook in Mirtos men
meer en meer gemotiveerd raakt het dorp groener en zeker ook veiliger te maken. Met elkaar!

John and Pat
Op de dag van het toerisme werd een
oorkonde van verdienste uitgereikt.
John Atkinson viel de eer te beurt,
vanwege het werk dat hij heeft verricht
voor het Mirtos Museum. Hij heeft het
klaargespeeld om met behulp van een
prachtige maquette mensen meer
inzicht te geven in het leven in de
Minoische tijd. Hij heeft hier, samen
met zijn vrouw Pat ruim drie jaar over
gedaan. Drie dagen per week is het
museum
open
en
geeft
John
deskundige, maar ook humorvolle
uitleg aan de bezoekers. John met zijn
drijvende kracht Pat zijn daarboven
ook nog eens heel aardige mensen.
Dus VAN HARTE GEFELICITEERD !

Wandelweek in oktober
De wandelweek is op dit moment volop
bezig. Angela wandelt vier dagen met
onze wandelweekgasten, die allemaal
voor het eerst in Mirtos zijn. Zij komen ’s
avonds
thuis
met
dolenthousiaste
verhalen. De groep wordt per dag
aangevuld met wie maar wil. En zo
ontwikkelt zich meer en meer Mirtos
Wandeldorp. Hou april 2013 goed in de
gaten. Of volg Mirtos Hiking Village nu op
Facebook. Daarop o.m. deze foto rechts.

Wij houden je op de hoogte

PALMKEVERS vernielen bomen
Er is een insect met een lengte van 4 centimeter en behept met
een oranje/bruine schild, die zich nestelt in palmbomen. Van
binnenuit wordt de boom als het ware leeggegeten.
Inmiddels zijn er al meerdere palmbomen daaraan ten onder
gegaan. Zo ook de grote palm bij de ingang van Aleikos
Panorama, de grote palm op het plein in Mirtos en onlangs ook
onze palm, links van de ingang. Toen Jan hem probeerde om te
zagen, viel de ooit zo sterke palm als een vaatdoek naar
beneden. Niet ongevaarlijk met zoveel scherpe punten.

Wij gaan nu dit hele stukje van de tuin,
die overigens maar niet echt tuin wilde
worden, belegg[en met tegels. Daarop
komt dan een Grieks zitje te staan en
geeft het de mogelijkheid daar ook te
gaan zitten. Voordeel is wel dat palmen
gek zijn op het vernielen van vlaggen.
De palm zullen we desondanks missen.

Het bruingrijze middelpunt van de foto is
wat er is overgebleven van de palm

VILLA MARIA
We worden allemaal een dagje ouder. Niet direct natuurlijk. Niet van het
ene moment in een hinkstapsprong van kwiek naar rollatorfähig. Het gaat
langzaam, doch wel gestaag. Sluipslopertjes pakken microdeeltje voor
microdeeltje iets van je fitheid af. Onverzadigbaar onverstoorbaar. Dat is
nu eenmaal het leven. En naarmate je ouder wordt lijkt de klok sneller te
gaan tikken. Een week vliegt, een dag raast. En een uur? Daar zijn geen
woorden voor. Dat besef leeft niet bij het jonge volkje. Dat besef heb je of
krijg je zomaar op een dag voor het eerst. Als je in de berimpelfase
terecht komt, zichtbaar in een spiegel of op een foto, dan weet je dat je
ouder wordt en de tijd slechts dat beruchte zuchtje in die beroemde
eeuwigheid is. Lekker hè, zo’n oktobersfeertje.
Ik ben een oktoberkind. Geboren tijdens bladval. Een wikkende
weegschaal onder het zich terugtrekkend licht. Dat geeft zo zijn buien van
filosoferen met licht gevaar voor somberen. (las je nou zou sombéren? Dat
woord bestaat ook, maar dan op de weg. Die ziet…… op de weg.
Maar vergis je niet: Volgens Liselore Gerritsen, zangeres en schrijfster, is
een oktoberkind een optimist. Ze zingt: “Een oktoberkind zal een
herfstdag als een lentedag bezingen”.
Oktoberkind, oktoberkind
Opdat jij niet vergaat
De allerlaatste zoete braam
Is de eerste die jij eet
Een laatste warme zonnestraal verwarmt jouw eerste dag
En een laatste zwaluw die vertrekt is de eerste die jij zag
Dat is waarom een oktoberkind niet gelooft in laatste dingen
't Zal een herfstdag als een lentedag bezingen

Met dit optimisme denk ik wel eens: Acht seizoenen Villa Mertiza en in oktober 61 jaar. Hoe zal dat in de
komende jaren gaan. Hoe lang gaan we nog door? Willen wij door of moeten wij door omdat wij nu
eenmaal niet van de bedeling willen leven. Las je nou bédeling? Mag ook. Ik kom daarop omdat Maria
en ik gisteren grolgrapten over ons over twintig jaar. Maria achter een Cemstorollator kamer in, kamer
uit schuifelend met goed zicht op de vloer, maar totaal geen zicht meer op alles wat boven anderhalve
meter uitstrekt. En ik in een scootmobiel door de tuin racend en op het bekende plekje bij de deur mijn
geld tellen. En nog eens en nog eens want het korte geheugen… Een soort Young Mr. Grace. Siemon,
een stuk jonger dan ik is nog aardig fit, maar loopt ook tegen de tachtig en heeft een stijf been. Hij
houdt altijd al graag zijn poot stijf.

Ik denk dat wij eerder nog gast zullen zijn, dan gastvrouw en
gastheren. Kijk, dat geeft nu dat mooie perspectief, wat Liselore
Gerritsen bedoelt. Niet geloven in de laatste dingen, maar iets
nieuws beginnen. Mertiza Verzorgingshuis. Dit idee is niet nieuw
hoor. Gasten, nou ja, sommige gasten, hebben dit al wel eens
geopperd. De mooie herfstdagen des levens niet slijten in grauw
en kou, maar onder het zonnetje van Mirtos. Villa Mertiza wordt
geheel aangepast met rollatorhellinkjes, liften en in de badkamers
verhoogde
potten,
rolstoeltoegankelijke
douches
en
alarmschellenkoorden voor als één en ander onverhoopt mis zou
gaan.

Young mr. Grace
Het onafgebouwde gebouw naast ons krijgt een eet– en
conversatiezaal, waar iedereen lekker kan bingoën, kijken naar een
oeroude diavoorstelling, luisteren naar lezingen of gewoon
bakkiebeppen. Vergeet niet het volksdansen voor ouderen, die nog
best gegeven kan worden door Siemon. Dat kan ook heel goed met
één goed been. De rest van het “buur”gebouw zou de
instellingskeuken herbergen, waar gluten-, vet- en suikervrije alsmede
zoutloze maaltijden kunnen worden bereid. De ene dag bal, boon en
bint met een lepel sju, de andere dag magere tzatziki, tzuvlaki en
tzutzutzaki, zo uitgesproken omdat enige bewoners wat
gebitsproblemen hebben. En dan natuurlijk altijd een dessert: Een
Minatzoetzje.

Overdag met hulp van bekwaam jong personeel, zoals de achterkleindochters en achterkleinzonen van
Maria lekker en colonne naar de boulevard voor wat frisse lucht en ’s avonds na de laatste
Maxuitzending op tv naar bed. Want de volgende dag begint met gymnastische oefeningen in de tuin
o.l.v. Adonis, die zo schoon is, dat alle gasten zeer gemotiveerd hun handen hoog en hun knieën laag
manoeuvreren. Dat laatste levert natuurlijk valpartijen op, maar sommige doen het erom: Adonis helpt
je overeind.
PAS OP
Er zullen wachtlijsten ontstaan voor
dit unieke project, daarom: Schrijf
je nu vast in. Dan zien wij elkaar in
2032 in Villa Mertiza. Nee, het heet
anders: VILLA MARIA. Want die is
dan, niet kapot te krijgen, immer
nog de drijvende rollaterende
kracht.

SCHRIJF JE NU IN
VOOR JE LAATSTE
VERBLIJF IN MIRTOS

Prasopita; Griekse Preitaart (4 personen)
Ingredienten:
750 gram gesneden prei
4 eieren
1 ½ kopje melk
1 kopje bloem
250 gram feta (verkruimeld)
dille
olijfolie
zout (naar smaak)
peper (naar smaak)
paprika (naar smaak)

Verwarm de oven voor op 170 graden.
Verhit een koekenpan en doe er daarna pas wat olijfolie in. Doe hier de prei in en fruit het
aan. Snijd de dille en voeg dit erbij. In Griekenland verkoopt men op de markt vrij grote
bossen dille. Ik heb een ½ bosje voor dit recept gebruikt.
Doe in een mengkom 4 eieren en kluts ze door elkaar. Voeg hieraan toe de melk en de
bloem.
Verbrokkel daarna de feta en roer alle ingrediënten goed door elkaar. Wanneer de prei en
de dille wat zachter is geworden kun je dit bij het mengsel in de mengkom doen. Strooi wat
zout, peper en paprika, naar smaak, erbij.
Vet een ovenschaaltje (ongeveer 15 bij 15) in met wat olijfolie en stort het preimengsel in
de schaal. Zet hem in de oven en laat hem ongeveer 1 uur garen.
Kali orexi

Winterwonen in Mirtos
Ons ruime appartement is nog steeds beschikbaar in de wintertijd.
Van ongeveer 20 november – begin maart.
Het liefst voor de gehele periode, maar voor 1 maand kan ook.
Vraagprijs is € 500,- per maand inclusief elektriciteit/water.
1 grote gezellige woonkamer en 1 grote goed ingerichte woonkeuken
2 beschikbare slaapkamers
1 badkamer
1 kleine badkamer
1 groot balkon voor en opzij met prachtig uitzicht op zee
wasmachine, vaatwasser en keramische oven.
tv met BVN en meerdere buitenlandse zenders.
Hierbij sluiten wij deze brief af. Wij wensen iedereen een mooie oktobermaand.
Hartelijke groet uit Mirtos van

Maria, Siemon, Janja, Jan, Angela, Thea en Dick
Op de laatste pagina nog een kadootje van Bianca van Schaik.

Onderstaande aquarel is van Bianca van Schaik. Zij was deze zomer met man en dochter bij ons op
bezoek in studio 208. Vanaf het balkon van deze studio heb je een heel mooie blik op de kerk. Het heeft
Bianca geïnspireerd tot het maken van onderstaand werk. Ik heb haar gevraagd of wij hem in de
nieuwsbrief mochten plaatsen. En dat mocht. Bianca, dankjewel. Het zal voor veel van onze lezers een
mooie herkenning zijn. Maar of het een zoete herinnering aan de schelle bellen van de kerk oplevert?

