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TUSSENSTAND BOMENACTIE
HOEZO?
WAAROM NIET?
Tot ik werd overvallen
Door een storm op volle zee
Ik ben eruit gekomen
Maar ik kon het niet alleen
(Stef Bos)

CONFECTIE OF MAATKLEDING?

Beste gasten, beste lezers van onze Nieuwsbrief,
Wij openen deze nieuwsbrief met een foto, gemaakt op het dorpsfeest van 15 augustus. Drie jonge
mensen, dansend verbonden met talloze anderen. Armen over elkaars schouders. Deze foto van onze
Paul raakt de kern: Samen. Niet eerder in onze geschiedenis met Mirtos heb ik dit zo gevoeld als de
laatste weken. Deel uitmaken van een samenleving, klein, krachtig, halsstarrig soms ook, maar vooral
indrukwekkend in ongecompliceerde eenheid. Verschillende mensen, verschillende karakters,
verschillende meningen, maar allemaal in, voor en met Mirtos.
Soms moet er iets heftigs gebeuren om er met elkaar de schouders onder te zetten. Dikwijls is dat
helaas iets onplezierigs. Voor Mirtos was dat de brand van 6, 7 en 8 augustus, drie dagen die wij hier
niet licht zullen vergeten. Ik merk dat er in Mirtos lang over nagepraat wordt, gewoon op straat of op
het terras van een taverna. Maar ook op officiële plaatsen. Op gemeentelijk niveau en bij het nieuw
gekozen bestuur van de dorpsvereniging. Bij deze vereniging leven verschillende ideeën om
in de toekomst beter voorbereid te zijn op een onverhoopte herhaling van de brand. In
zeven aandachtspunten doen zij nu voorstellen aan de overheden. Het levert nu al, soms
heftige, discussies op maar dat is niet erg. Een Kretenzer uitwisseling van meningen en
ideeën, klinkt ons niet zelden als ruzie in de oren, maar dat is het geenszins.
De actie voor nieuwe bomen is nu al een
gigantisch succes. Via Facebook heb ik al enkele
malen donateurs heel hartelijk bedankt. Dat doe ik
hierbij via de Nieuwsbrief heel graag nog eens.
Heel erg hartelijk bedankt, ook namens de
inwoners van Mirtos.
Dat is het volgende samen. Op 3000 km afstand
wonen verschillende mensen die meeleven met
het dorp. Ooit voor het eerst hier op vakantie
geweest. Enthousiast geraakt over de sfeer, de
gemoedelijkheid, de gastvrijheid van het dorp. Die
mooie herinneringen meegenomen naar huis.
Velen van die mensen zijn teruggekeerd voor een
tweede, derde of twintigste keer… Lang niet voor
iedereen, maar toch voor velen is Mirtos meer geworden dan alleen een vakantiebestemming.
Dan komt er brand. Vervolgens is er een actie en opnieuw even een ongekende saamhorigheid: Met vele
anderen doneren. Graag op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken rondom de natuur, de
mensen en de actie.
Toen wij hier in 2005 begonnen hadden wij nooit kunnen vermoeden dat ook Villa Mertiza bij velen van
jullie zo zou leven. Kernwoord: Ontmoetingsplaats, iets wat je ook met elkaar gezamenlijk hebt. Een
gevoel. Voor ieder ietsje anders, maar ook voor iedereen iets gemeenschappelijks. Dat laten in het
algemeen de mails en de telefoontjes zien, maar zeker ook de respons op de actie.
De Actie
Het idee van de bomenactie kwam van
Dimitris van Restaurant Flisvos. Hij liet ons al
heel snel weten dat hij iets van Villa Mertiza
verwachtte. “Wij hebben veel bomen nodig en jullie
moeten doneren”.
Hij zei dat tijdens ons wekelijks stafoverleg, dat wij op
vrijdagvond bij hem hebben, onder het genot van een
drankje. Dat gezegd hebbende, liet Dimitris ons achter en
startten wij de brainstorming. De actie was een feit. niet
alleen bij ons, maar ook bij Mirtopolis, het hoogst gelegen
appartementencomplex, dat zo door het vuur belaagd is
geweest.
De eindstand zullen we in de loop van de maand
september bekendmaken en wij houden iedereen via onze
nieuwsbrief en Facebook op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Maar nu alvast de:

Imagoschade?
Bij het bedenken of je een actie wilt voeren, gaan ook gedachten in je om of het verstandig is om een
actie als deze te voeren. Immers, het gaat om het trieste feit dat een bepaald deel van het achterland
door de brand geteisterd is. “Dan komen de mensen niet meer”, was een opmerking van een collega.
Toch hebben wij niet lang geaarzeld. Ik vind dat wij onze trouwe gasten moeten vertellen hoe het is.
Niet roepen dat het allemaal heel erg meevalt of juist dramatischer maken dan het is, waar sommigen
helaas ook wel een handje van hebben. Als je eerlijk bent in je berichtgeving, dan wordt dat m.i. alleen
maar gewaardeerd en zal dat geen of nauwelijks invloed hebben op het komen van gasten naar Mirtos.
Wat kun je aantreffen als je nu of volgend jaar in Mirtos op vakantie gaat?
Het beste is dat uit te leggen via een luchtfoto van de brand, ons gestuurd door Paul.
Deze foto laat het gebied zien ten
westen van de weg vanuit het dorp
richting Mournies. Bij de gele pijl is de
splitsing naar Mithi. Ga je diagonaal van
links boven naar rechts beneden, dan zie
je hoe de brand vanuit Mournies naar
beneden gekomen is. (de rode punt is
Villa Mertiza, de blauwe punt is Aleikos
Panorama).
De brand is in Mournies begonnen. Als
je vanuit Mirtos naar Mournies rijdt krijg
je op een gegeven moment een klein
recht stuk, waar je op drie kwart
rechtsaf naar boven, naar het dorp kunt
klimmen. Aan de rechterkant van de
rechte stuk is het begonnen. Het is door
de harde Meltemi-wind naar beneden
geblazen, uiteindelijk tot aan Mirtos.
De brand is vlakbij het dorp gekomen tot
aan de rand van de bovengelegen
accommodaties, dus Aliki en Mirtopolis.
De twee accommodaties hebben hun gasten op tijd geëvacueerd, zodat er geen enkel gevaar voor de
gasten daar was. Villa Mertiza is tot 50 meter gespaard gebleven en wij hebben alleen de eerste dag,
vanwege rookontwikkeling een paar uur onze accommodatie leeg gehad. Aleikos is wel geëvacueerd,
maar is tot 40 meter gespaard gebleven. De wind is ons qua windrichting uiteindelijk ook nog genadig
geweest. Dankzij de inzet van heel veel brandweerlieden, heel veel vrijwilligers en materieel, ondermeer
blushelikopters op de tweede en derde dag is het goddank goed gegaan.

Wat wel en wat niet?
Wel veel schade aan de natuur in het gebied dat je hierboven ziet.
Geen gewonden of erger en geen schade aan huizen.
Wel buiten het dorp zichtbaar veel zwarte plekken op de hellingen van de
heuvels richting Mournies.
Niet blijvend zwart als de regen straks komt en veel roet zal wegspoelen.
Wel veel zichtbaar als je achter het dorp kijkt.
Bijna niets zichtbaar vanuit het dorp zelf. Nog steeds vanuit praktisch alle accommodaties het mooie
uitzicht op het groene dorp en de blauwe zee. Je hebt absoluut niet de indruk dat er hier een brand is
geweest.
Wel zijn enkele wandelingen van Mirtos Wandeldorp
voorlopig niet leuk om te doen.
Wel overige wandelingen, vooral ten oosten van de
weg Mirtos-Mournies, die ook meer gevarieerd
gemaakt zullen worden door Angela.
En verder
Het dorp is nu zeer gemotiveerd om een vrijwillige
brandweer op te richten. Men wil dolgraag getraind
worden om sneller in te kunnen spelen op eventuele
brand. Daarvoor is nogal wat nodig. Zoals:
een BRANDWEERAUTO!! Een paar weken geleden
had ik een interviewtje bij Bert Kranenbarg op Radio
2. En zowaar, één dezer dagen heb ik een gesprek
met iemand van een regionale brandweer in
Nederland. Wij zijn reuze benieuwd!.
Belgische gasten
U kunt uw eventuele donatie voor bomen geven op ons banknummer in Nederland. U heeft echter een
Iban- en Bic nummer nodig. Hier vindt u de informatie:
ING bank account: 3398460
S W Boersma, Tiel (NL)
IBAN: NL46INGB 000398460
BIC: INGNL2A
Vermeldt u daarbij: Bomenactie

Tot zover het nieuws over de acties na de brand.

TRIPADVISOR AWARD In 2012
Wij mochten eerder dit jaar al de Zoover Highly
Recommended Award ontvangen voor zoveel
goede beoordelingen, afgelopen week kregen wij
ook leuke post van de internationaal zeer veel
gelezen beoordelingssite TRIPADVISOR. Zij hadden
uitstekende berichten gekregen over Villa Mertiza.
Er zat een heuse sticker bij de leuke brief en die
hebben wij natuurlijk direct op de voordeur geplakt.
Een leuk drietal, ook met Cappuccino erbij. Want
ook dat was eigenlijk een heel mooie radiofonische
beoordeling. Toch?
Ben je tevreden? Een beoordeling is altijd welkom!

CONFECTIE OF MAATWERK?
Een klein weekje stonden Siemon en ik aan de
andere kant van de balie. Even niet de rol van
gastheren, maar die van naar rust smachtende
vakantiegangers. Het schijnsel van de zon, het
ruischen der zee, de geuren van versgemaakte spijzen en de afleiding van een paar goede boeken. Meer
heeft een mens soms niet nodig. Achter de balie stond Stelios
Nanakis, een voormalige zeebonk die nu als pater familias
waakte over zijn eigen gezin maar ook over iedereen die onder
zijn dak vertoefde. Wij komen graag in Stavros, nabij Chania en
al helemaal graag in Nanakis Beach. De aandacht, rust, ruimte
en regelmaat die men daar biedt, naast een prachtig uitzicht en
een luiwammesbad, zijn zo lekker, dat wij dit complex ook
hartelijk aanbieden op onze Mirtos Travel site. Weten wanneer
je je gasten benadert en ook weten wanneer je hen met rust
moet laten, dat kan Stelios als de beste, maar ook zijn vrouw
Katherina en hun zoon Giannis hebben die gave.
Zo’n accommodatie spreekt ons dus aan. Je boekt deze niet op een reisbureau via een grote
reisorganisatie, compleet met vlucht, transfer en een wekelijks binnenhuppelende hostess. Huppelend in
april, mei en juni, lopend in juli en strompelend in augustus, september of oktober. Je moet het allemaal
zelf een beetje regelen, zelf passend maken. Op jouw maat.
Wil je dus een vakantie op maat of een totaal geregelde vakantie? Ik noem dat laatste confectietoerisme. Heus daar is op zichzelf helemaal niets mis aan. Iemand anders regelt alles voor je. Je hebt
het druk genoeg met je eigen dagelijkse regelarijen. Het
is dan een kwestie van internet afstruinen, een hotel
met zwembad zoeken, een sterretje meer of minder,
betalen, druk op de knop en klaar is Kees. Of je gaat
naar een reisbureau en laat je adviseren door een
baliemeisje dat net terug is van een studiereis naar
Turkije (“zo leuk!”) en die je daar naar toe wil loodsen:
220 kamers, driemaal per dag een uitgebreid graai- en
snaaibuffet, zwembad met glijgelegenheid en een team
van animateurs waarmee je kunt gaan aquajoggen.
Niks mis mee als je dat leuk vindt. Aquajoggen is
trouwens hèt middel om van je love handles af te
komen. Ook niks mis mee. Kan zeer welkom zijn.
Ik bedacht dit allemaal toen wij een middagje Chania deden. Wij liepen mee in de luie vaart van
slenterende vakantiegangers. Met recht een toeristenstroom. Lopen over koppen. En trappen op tenen.
Beetje links kijken, beetje rechts kijken, een terrasje ontwaren, daar een biertje bestellen met een bakje
gemengde Duyvis en dan doen wat anderen al bij jou hebben gedaan: Mensen kijken. De meesten
hebben een georganiseerde reis geboekt. “Hebben ze dat allemaal aan jou verteld?” Nee,dat zie je.
Dat zie je aan de manier waarop men in een soort van ganzenpas langs de kade loopt. Zo is men het
vliegtuig ingegaan met geüniformeerd cabinepersoneel, ter plaatse opgevangen door jongens en meisjes
in het uniform van hun eigen stam, vervoerd in een bus met een
eenheidskostuumchauffeur naar het Royal Palace Hotel *****, waar
geüniformeerd baliepersoneel je de sleutel overhandigt en een liftboy in
piccolo outfit je naar je kamer brengt. Aldaar een uniform fooigebaar
zijnerzijds. Niks mis mee als je dat prettig vindt. Even met alle egards
behandeld worden door mensen in herkenbare kledij.
Op dat terras ontwaarde ik twee heren, jawel in gelijke kleding. Zwarte broek
en blauw overhemd. Ingehuurd om uit de rij met mensen gewillige
slachtoffers te kiezen. Net als bij een douanecontrole gebeurt. Jij niet, jij niet,
jij WEL! De beide heren kozen niet willekeurig. Zeker niet. Zij keken hoe
groot iemand was, hoe oud en vooral hoe willoos. Bespied, gespot en ...
besprongen. Wij keken onze ogen uit. Nog totaal onwetend wat hen in luttele
seconden later zou overkomen liepen talentvolle slachtoffers achteloos langs
de kade. En toen, hup, vlak voor hun neus stond ineens het zwartblauwe
gevaar.

Voor hun neus? Op hun lip! De hete adem in het gezicht. Uit de hopelijk nog wat frisse mond klonk het
woord van vriendschap. “Hello my friend” De vriendschap werd van schrik niet wederzijds bevestigd.
Daar was ook geen tijd voor, want de blauwhemden wezen naar een plek waar vriendschap zou kunnen
uitgroeien tot liefde. Het terras. Van het restaurant. Waar zij werkten. In dienst genomen om als
levende vogelverschrikkers de mensen lust aan te jagen. Eetlust wel te verstaan. Sommigen probeerden
de obstakels te omzeilen. Wat de jagers niet beviel en dus zeilden deze een stapje mee, doorratelend
over de houtoven waarin de kok zijn kleftiko in bereidde. Een aantal lukte het te ontkomen, maar die
moesten slalommend nog langs tien andere concurrerende brutalo’s voor zij konden ontkomen om in
een achteraf straatje gewoon zelf te kunnen kiezen waar zij wilden eten. Anderen was helaas die kans
niet meer gegeven. Of men had de moed verloren. Of men was gewoon niet als held in de wieg gelegd.
Die werden als slachtvee naar een tafelbank geleid om daar te gaan zitten en netjes de belegen grapjes
van de obers aan te horen om vervolgens te eten van houtgestookte kleftiko.
Een vriend probeert niet aan mij te verdienen. Het “Hello my friend” is dan ook op zijn zachtst gezegd
misplaatst. Eerlijker zouden zij zijn met: “Hello my friend with money”. Dat maakt het woord friend even
waardeloos, maar het is al wel een poging iets dichterbij de ware aard van dit mis-handelen te komen.
Confectietoerisme heeft voordelen. Het is business waarmee
niks mis, maar je loopt wel sneller de kans, je individualiteit te
verliezen. Meegaan met de stroom, een beetje bulk. Onderdeel
van een percentageberekening.
Vandaag de dag hebben mensen veel behoefte om als individu
gekend te worden en als zodanig ook te worden aangesproken.
Gezien worden en gehoord. Dat geldt in het gewone leven, maar
ook op je vakantie. Daarom zijn wij graag te gast bij Stelios
Nanakis en zijn familie en daarom lopen wij in Chania altijd
binnen bij restaurant “Portes”, omdat wij daar, al komen wij
maar één avondje in de anderhalf jaar, zo allerhartelijkst worden
begroet. Gewoon in een achterafstraatje met al die andere
gasten die niet lastig gevallen willen worden door al die Daltons
aan de haven.
En weet je wat dan zo leuk is? Dan zit je op die plaatsen en
zovele andere die wij kennen, en jullie ook kennen, toch samen
met anderen. Er ontstaat een gesprekje, omdat iemand dat leuk
vindt. Gewoon spontaan en niets van te voren geüniformeerd
georganiseerd. Tenslotte: In Nanakis Beach en in Portes dragen
zij kleren die zij zelf prettig of handig vinden. Leuk hè?

Nog even over duwende,
trekkende, brutale obers:
Deze borden vonden wij een
eindje verderop de kade.
Als deze borden op onze
boulevard zouden staan, zou
geen hond weten wat hiermee
nu zou worden bedoeld.

Gevulde avocado’s
Ingredienten:
2 rijpe avocado’s, gehalveerd en zonder pit
2 rijpe tomaten, in stukjes gesneden
½ komkommer, in stukjes gesneden
1 bosje bieslook, gehakt
4 eetlepels olijfolie
1 eetlepel witte wijnazijn of sap van 1 citroen
2 teentjes knoflook, fijngehakt
½ theelepel sojasaus
½ theelepel tabasco
een beetje peper
Bereiding:
Snijd de avocado’s doormidden en hak met een
goed mes in de pit. Zo haal je heel gemakkelijk
de pit er uit. Schep vervolgens iets van het
vruchtvlees er uit en snijd dat in blokjes.
Doe die blokjes in een schaal. Doe daarna de stukjes tomaat, komkommer en bieslook er doorheen.
Doe er een beetje citroensap door, tegen verkleuring.
Maak vervolgens de dressing van olijfolie, wijnazijn (of citroensap), tabasco, sojasaus, knoflook en
de peper.
Sprenkel de dressing door het mengsel van de tomaat en komkommer.
Vul daarna de avocado’s met het mengsel. Serveer de avocado’s met knapperig warm stokbrood.
September en oktober zijn heerlijke maanden
Je kunt er lekker alles doen, de temperatuur is fantastisch en de sfeer is, zoals ieder najaar hier,
nog eens extra gemoedelijk. De avonden zijn nog heerlijk zwoel. De vluchtprijzen zijn hier en daar al
lekker op normaal niveau of zelfs daaronder. Kortom, als je de zomer nog wat wilt vasthouden…

EUROPA HEEFT GRIEKEN NODIG VOOR VEILIGHEID GELD:
De Europese Centrale Bank wil een symbool uit de Griekse
mythologie op de nieuwe serie eurobiljetten zetten om de
veiligheid te verbeteren. Dat meldt het financiële
persbureau Bloomberg op basis van bronnen die bekend
zijn met het ontwerp.
Opmerkelijk
De keuze is opmerkelijk omdat er wordt gespeculeerd over
een vertrek van Griekenland uit de eurozone vanwege de
financiële problemen van het land.
Het watermerk zou een afbeelding zijn van de Fenicische prinses Europa en moet het huidige merk
op de biljetten vervangen. De prinses staat ook al op Griekse 2 euro-munten. Het eerste biljet dat
wordt uitgerust met het Griekse watermerk is het 5 euro-biljet, dat vanaf mei 2013 wordt
gedistribueerd.

TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

Maria,
Maria Siemon, Janja, Jan, Angela, Thea en Dick
En als toetje, een mooi liedje van Stef Bos. Je kunt het vinden op:
http://www.youtube.com/watch?v=ZmaBwEy6J54

Samen staan we sterk
Niemand kan alleen
Je bouwt een kathedraal
Met velen om je heen
Ik heb het vaak gedacht
Beter af alleen
Maar enkelvoud beperkt
Samen staan we sterk
Samen staan we sterk
De wereld is zo groot
De sterren staan zo ver
De hemel is zo hoog
Het doet er niet veel toe
Hoe koud het je ook laat
Samen zijn we meer
Je weet het vroeg of laat
Het is de eenvoud van de tweevoud
Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt soms vanzelf naar je toe
Samen staan we sterk
Ik heb het nooit geloofd
Hield alles op een afstand
En woonde in mijn hoofd
Tot ik werd overvallen
Door een storm op volle zee
Ik ben eruit gekomen
Maar ik kon het niet alleen
Het is de eenvoud van de tweevoud
Je vindt het niet als je het zoekt
Je hoeft er niemand voor te volgen
Het komt soms vanzelf naar je toe
Het ligt onzichtbaar in jouw handen
Het is een godsdienst zonder kerk
Een volkslied zonder woorden
Samen staan we sterk

