september 2013

1043 maal verzonden

ANGELA IS TERUG
dus weer lekker wandelen
in een mooi najaar

BINNENKORT HIER?
nog enkele studio’s vrij
wegens annulering
met 30% korting

september = plannen voor oktober
11 – 18 oktober
aanbieding
in september wijnoogst op Kreta
en volgende maand WJNMAAND

Beste gasten, beste lezers van de Nieuwsbrief,
De zomermaanden van 2013 liggen achter ons. De meteorologische
herfst is op 1 september begonnen. Weermannen en -vrouwen zijn
veel gekker op dat tijdstip dan op een datum driekwart september,
wanneer volgens de kalender het najaar start. Wij gewone burgers
houden ons vast aan onze kalender, waardoor het nog ruim drie
weken zomer is. Weerlieden niet, want die willen herfstberichten
doorgeven, een welkome afwisseling na een mooie zomer. Tja, een
beetje sadistisch moet je zijn om jezelf weerdeskundige te mogen
noemen.
Mirtos mengt zich niet in zo’n discussie. Dat hoeft ook niet, want
het is een typisch twee seizoenenklimaat dat hier heerst. Zomer en winter en niets daar tussenin. Bij het
verschijnen van deze nieuwsbrief is het nog volop zomer
met temperaturen boven de 30 graden. De thermometer
gaat, volgens het boekje, pas rond 10 september wat
omlaag.
Saai hoor voor meteorologen. Daarom zijn de, voornamelijk
mooie geblondeerde weerdames van de Griekse televisie
werknemers die even achter het koffiezetapparaat worden
gesleurd om iets over het weer te vertellen. ‘Maar wat moet
ik dan zeggen?’ ‘Je zegt maar dat het zonnig is en droog,
Despina’, antwoordt de omroephotemetotelos, terwijl hij
met verhitte blikken het kantinemeisje opneemt van top tot
teen. Hij voelt een hogedrukgebied.
Foto: Een weerexces deed veel stof opwaaien in Griekenland:

De zogenaamde hoogseizoenweken in Mirtos hadden een getemperd karakter. Rondom de laatste twee weken
van juli en de eerste twee van augustus was het behoorlijk druk in het dorp en ook bij ons. In Mirtos bevonden
zich opvallend veel Griekse vakantiegangers, die vooral bij familieleden waren ondergebracht of in hun tweede
huis vertoefden. Gelukkig meer dan vorig jaar, wat de restaurants hier goed heeft gedaan. De gasten uit
andere delen van Europa bleven wat achter, vooral de tweede helft van augustus. Ook bij ons stond er het
nodige leeg. En dat hebben wij in deze tijd van het jaar niet eerder meegemaakt. Wij denken dat het gelegen
heeft aan twee factoren: Allereerst het voorzichtige uitgavenpatroon, met name bij Nederlanders, die appels
voor latere dorsten willen behouden. En uiteraard
het, van harte gegunde, mooie zomerweer in
geheel Europa. Er was geen sprake van
vloedvluchtelingen dit jaar. Al met al een matig
hoogseizoen, dat gelukkig wordt goedgemaakt
door een mooi bezet voor- en najaar.

De zomergasten die wij hadden, hebben het heel erg naar de
zin gehad. Er is heel veel gebruik gemaakt van het heerlijke
zwembad van Esperides Hotel. De kaartjes waren soms niet bij
te drukken. Maar ook de zee, zo nu en dan een snorkeldag
met Jan op Chrissi Eiland, het spelletjes doen in de tuin. Ik zie
zo al die guppenbekkies voor me, al of niet met beugeltje.
Echt leuke gezinnen, die zich prima vermengden met de
stellen en de solovierders. En tenslotte had de culturele
vereniging van alles georganiseerd op cultureel gebied. Er was
voldoende te zien en te beleven op een prettig niveau.
Al met al waren het dus toch twee fantastische maanden!

Dag Janja, tot ziens!
Vanaf juli 2011 heeft Janja haar zomerse leven hier doorgebracht.
Daarbij is zij voor ons een grote steun geweest, zeker toen Sacha
had besloten een twaalfmaands leven in Nederland op te bouwen.
Steun uiteraard in allerlei daagse werkzaamheden, zoals ontbijten
en gasten helpen. Maar ook in mentale support. Gesprekken die
wij met elkaar hebben gehad. Wij met zijn drietjes, met Siemon
erbij, maar ook wij samen als broer en zus. Nooit sinds onze jeugd
en pubertijd waren wij zo vaak in elkaars omgeving. Om te
ontdekken dat we meer op elkaar lijken, dan we ooit dachten. Dat
heeft onze band zeer versterkt. Lees de column er op na.
Janja heeft besloten het seizoen 2013 niet langer in Mirtos door te
brengen. Daarvoor zijn persoonlijke redenen die alleen haar
aangaan. Met alle mogelijke respect voor haar beslissing hebben
wij donderdag 29 augustus afscheid van haar genomen in de
wetenschap dat wij elkaar komende winter uitgebreid zullen
ontmoeten. Bij ons in Almere, maar ook in haar nieuwe
woonplaats Groningen. Onder de mooie Martinitoren.
Lieve Janja, heel veel dank voor alles wat je hebt gedaan en wat je
voor ons persoonlijk wilde betekenen. Je bent een top (schoon)
zus. Heel veel geluk in Groningen.
Wacht je ons op met koffie en kouk?

KALAMAKI
Afgelopen dagen zijn Siemon en ik er even tussenuit geweest. Janja
kon ons vervangen en kreeg hulp daarbij van Thea en Jan. Het is
allemaal uitstekend verlopen. Wij waren vijf nachten in Kalamaki. Dat
ligt eventjes ten noorden van het toeristische Matala. Een alleraardigst
dorpje, zonder overvloedig veel gasten. Een beetje vergelijkbaar met
Mirtos, iets groter, wel veel meer vakantiebedden en als dorp duidelijk
gebouwd op basis van toerisme. Een leuke boulevard, met een aantal
restaurants en loungecafeetjes. Vriendelijke bediening, schappelijke
prijzen. Mooie stranden ook met gratis bedjes.
Wij waren te gast bij de eigenaar van Hotel
Philharmonie. Vagelis, een aardige man, die met
zijn hotel en enkele privéwoningen, plus zijn
autoverhuurbedrijf Oleander werkelijk een mooi
bedrijf heeft neergezet.
Prettig personeel, betrokken bij de gasten,
mooie sfeervolle kamers en een heel prettig
zwembad met goede horeca.
Vanaf volgend jaar nemen wij dit hotel met
enthousiasme mee in ons aanbod op
www.mirtos-travel.com

MIRTOS STUKJE DICHTERBIJ
Sinds een aantal jaren rijden wij, evenals velen van
onze gasten, van en naar Heraklion via Viannos.
De komst van drie snelle wegen maakte de rit
binnendoor een stuk korter.
Alleen Viannos is nog steeds een flessenhals.
Daar komt verandering in. Men is druk bezig met
de aanleg van een rondweg die ervoor zorgt dat
doorgaand verkeer straks niet meer door het
centrum hoeft. Dat maakt de kans op vertraging
dus kortweg nihil.
De weg begint, vanuit Mirtos berekend, ongeveer
ruim 2 kilometer voor Viannos. Er wordt gewerkt aan
een splitsing, waarbij je linksaf slaat. De nieuwe weg
verwijdert zich dan een aardig eindje van de oude
weg, om vervolgens op het plateau onder Viannos uit
te komen. Uiteindelijk vinden de wegen elkaar weer
op ongeveer 1 kilometer buiten Viannos.
Het is een onderdeel van een groter plan om de
zuidelijke verbinding in te korten. Zo kan het zijn dat
over enkele jaren je binnen de kortst mogelijke tijd in
Gdohia bent en niet via Mournies meer hoeft te
rijden. Wordt vervolgd.
Viannos 70 jaar geleden
Op 14 september herdenkt Viannos dat het op die dag 70 jaar geleden is dat de Duitse bezetters 500 mannen,
vrouwen en kinderen heeft vermoord. De herdenking van de slachtoffers in vele andere dorpen vindt ieder jaar
plaats bij het bekende monument in Amiras. In Mirtos zal dat zijn op 15 september bij het kleine monument op
het pleintje. 70 jaar en niet vergeten. Hopelijk zal dat altijd zo blijven. (foto: Marc Ryckaert)
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NOG EEN BEETJE RUIMTE IN SEPTEMBER
Door een drietal annuleringen vanwege
familieomstandigheden hebben we nog de
volgende mogelijkheden:
Studio
Studio
Studio
Studio

201
101
109
208

tot 16 september
9 – 22 september
9 – 21 september
9 – 21 september

KORT NIEUWS
Mirtos viert op 28 september de dag van het toerisme. Met lekker eten, drinken muziek en dansen. Het is een
goede traditie om op die dag de ontmoetingen van inwoners en vakantiegasten te laten uitmonden in een
feestje. Ook onze gasten worden hiervoor hartelijk uitgenodigd.
Hoofdredacteur Peter van Riel van het Griekenland Magazine is een aantal dagen te gast op Oost Kreta, dus
ook bij ons, ter voorbereiding van een special over dit deel van Kreta. Adverteerders krijgen een speciaal
aanbod voor deze bijzondere uitgave.

Het is nog lang niet zo ver. Eerst krijgen wij september, maar vakantieplannen maken is soms vooruitzien!
Wat kunnen wij je bieden in deze mooie maand, qua weer, rust en ook nog alles open?

Een aanbieding van 11 – 18 oktober voor € 499,- vlucht met Corendon, transfer en verblijf.
(aanbod geldt voor 2 personen per studio)
Met mogelijkheden, vrijblijvend uiteraard om één of meerdere wandelingen te maken met Angela
Dit tegen meerprijs.
Wijnexcursie
Wij willen ook een keertje die week een bezoek brengen aan De Winery van de familie
Lyrarakis. De uitleg is in het Nederlands.
Deze wijnproeverij bieden wij aan, inclusief lunch, voor € 25,- per persoon.

Een indrukwekkende wandelweek van 11 – 18 oktober, voor € 879,geheel verzorgd op basis van half pension en vier schitterende wandelingen
Zie uitgebreide informatie op de laatste pagina’s
De gehele maand oktober is het ook nog eens
OKTOBERMAAND – WIJNMAAND
Iedere gast in oktober krijgt een heerlijke rode of witte kwaliteitswijn van Lyrarakis

Wat ik wilde worden?
Dat was een goede vraag. Het brak het ijs tussen de vriendelijk
spiedende oudtante en mij. Een tante die doorgaans keek alsof zij
een pot zure bommen achter de kiezen had. Die, als zij bij oma zat
aan de Groningse Noorderhaven, nooit haar knieën geheel bij elkaar
hield, waardoor Janja en ik een hoop te giebelgiechelen hadden. De
tante was aan de stevige kant, wat ook haar nijlonkousen merkten
aan de bovenkant. Wat lellende witte dijen deden ons als kinderen
proesten. Als Tante Jo kwam, had je goed uitzicht.
Wat ik wilde worden. In die tijd ongetwijfeld buschauffeur. Ik zat met
grote regelmaat op de Grote Markt mij te vergapen aan ongeveer
twaalf bus- en trolleylijnen, die onder de Martinitoren
bij elkaar kwamen en dan weer ieder huns weegs
gingen. Thuis bij onze grootouders speelde ik in de
keuken met drie los bewegende handdoekhouders
buschauffeurtje. Rechts naast mij de deur naar het
balkon, wat natuurlijk de vooringang was van de bus
die ik chauffeerde.
Werd ik in Groningen buschauffeur, in Laren Gelderland
werd ik dominee. Onze oom Klaas was in dit
Achterhoekse dorp herder en leraar van een kudde
gelovige plattelanders. In zijn studeerkamer stond ik
achter een stoel en was ik voorzitter van Gods eigen
jeugdbeweging. Ook daar waren Janja en ik heel
graag. In die pastorie naast de dorpskerk, waar ik iedere zon dag de klokken mocht luiden en op bovenop het
kerkorgel jengelen. Van daaruit had je eveneens heel mooi uitzicht
Thuis koos ik voor onderwijzer. Dan zou ik misschien later nog wel dominee kunnen worden, dacht mijn
moeder. Onze moeder was een beetje domineesgek. Dat was een beroepsgroep die steevast op haar grote
bewondering kon rekenen. Met twee broers die voorganger waren en waar zij zeer tegenop keek, niet zo
vreemd.
Wat Janja ooit echt heeft willen worden? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Of oudtante Losknie het haar ook
heeft gevraagd? Ook dat weet ik niet. Wat we in ieder geval wel werden is ouder. Zij ging tijdelijk wonen op de
Larense pastorie en ik ging langzaamaan, en neem dat maar rustig heel letterlijk, werken aan mijn
onderwijzerscarrière. Janja ging uit knuffelen en ik op zoek naar wie of wat ik eigenlijk het liefst in mijn armen
wilde nemen. Janja trouwde jong en verhuisde naar Limburg en ik stelde daar een jaar later mijn eerste
geliefde voor. Wij wilden blijkbaar nog iets anders: Gelukkig zijn.
Nou en dan word je wat. Janja geweldige moeder, later vakkundige secretaresse, maar ook scheiduwe en
weduwe. En nu pensionado, hulp, steun en toeverlaat.
Ik mislukte schoolmeester, radiobabbelaar, campingvermaker en
hutjesbaas, weer radiobabbelaar en nu Mertizarunner, en al meer dan
dertig jaar levenspartner van Siemon.
Hebben we dit ooit willen worden? Voor Janja kan ik en wil ik niet spreken.
Janja’s wegen zijn anders gegaan en haar wegen lopen anders. Omdat zij
een individueel mens is, eigenzinnig, standvastig ook.
Ik ben geworden wat ik wilde. Niet van vroeger uit, maar ontwikkeld door
de tijd, de ruimte, de onmogelijkheden en de kansen die zich voordeden.
Grilliger, dromeriger van aard.
Wij zijn, soms ver weg van elkaar, altijd in contact gebleven. Hebben onze levens met elkaar op afstand
gedeeld. Elkaar in heftiger uren opgezocht, geluisterd en voorzichtig van advies gediend. Niet vermoedend dat
wij ooit, in Griekenland, iedere dag samen zouden optrekken, minstens enkele uren per dag, maar vaak langer.
In Mirtos. Niet bedenkend dat wij zouden ontdekken dat wij nog veel meer overeenkomsten hebben. dan wij
dachten.

Dezelfde genen van twee ouders, die wilden
weten wat we ooit wilden worden. Die zeker
bij mij dachten: ‘Wil je nou eindelijk eens wat
worden!!’
Kijken ze over hun wolkje naar beneden
tijdens een middagkopjethee met een
hemelse kletskop en zijn ze dan trots op ons?
Het antwoord is natuurlijk ja. Wij zijn
weliswaar van alles geworden, maar bovenal
één ding gebleven: broer en zus.
Twee mensenkinderen die zielsveel van elkaar houden. Ooit al, tot en met hier in Mirtos en sinds gisteren ook
weer even ver weg van elkaar. Ik in Mirtos en zij met een middagkopjethee met Olle Wieven onder Neerlands
mooiste kerktoren: De Ole Grieze (voor Leekgroningers: De Martinitoren).

11 – 18 oktober 2013

1 week inclusief vlucht, transfer en verblijf
en …. gratis fles wijn van Lyrarakis
(op basis van 2 personen per studio)
Wijntje?
De tijd dat een flesje wijn bij zeer hoge uitzondering op tafel kwam ligt ver achter ons. In Nederland en
België, maar ook in de meeste andere landen kun je te kust en te keur wijnen uit schappen halen.
Duitse en Franse wijnen, maar tegenwoordig ook heel veel soorten uit Chili, Zuid Afrika en Australië.
Kijk je een schapje verder, dan zou je verwachten er ook Griekse wijnen te vinden. Maar nee. Zelfs in
zeer gespecialiseerde slijterijen, kom je maar enkele soorten tegen, als je geluk hebt. Ja, Retsina, maar
als je dat al drinkt, doe je dat waarschijnlijk alleen als je in Griekenland bent.
Toch heeft Griekenland heel lekkere wijnen. Eén van de bekendste is de Nemea, afkomstig uit de
Peleponessos De wijn wordt ondermeer gemaakt van de Agiorgitiko druif. Centraal Griekenland, Samos
(muskaatwijn), Macedonië en Thracië, allemaal wijnstreken die heerlijke rode of witte, droge en zoete
wijnen voortbrengen. Op Kreta is de buurt van Sitia de Liatikodruif zorgt voor een volle droge rode
wijn. en uiteraard het wijngebied ten zuiden van Heraklion. Er is tegenwoordig een echte wijnroute te
berijden, waarin je al snel tien wijnproducenten kunt tegenkomen. Eén van hen is Lyrarakis, die
ondermeer op basis van heel oude geschriften een druivensamenstelling heeft gemaakt, die een
oeroude wijn voortbrengt. Je kunt bij Lyrarakis rode, witte en roséwijn krijgen. Van goede
kwaliteitslobber tot zeer verfijnde wijn.

Wij hopen dat ook in Nederland en België in de
komende jaren Griekse wijnen makkelijk te
krijgen zijn. Het zal iets meer kosten, maar wat
is er lekkerder dan bij voorbaat al de smaak
van Griekenland te proeven als je bij de kachel
zit en iemand vraagt je: ‘Wijntje?’
(Kijk voor aankoop van Griekse wijn op Google
en
zoek
‘Griekse
producten
in
Nederland/België)
Deze maand wordt op Kreta de druivenoogst
binnengehaald.

Courgettecake
Ingrediënten:
½ eetlepel olijfolie om in te vetten
1 eetlepel bloem
2 eetlepels olijfolie om mee te bakken
3 teentjes knoflook ( dun gesneden)
2 uien ( klein gesneden)
1 dl ½ zonnebloemolie / ½ olijfolie
¾ dl melk
5 eieren
citroenrasp van 1 citroen
enkele druppels citroensap
300 gram gezeefde zelfrijzend bakmeel
300 gram geraspte courgette
vers gehakte tuinkruiden (tijm,
munt,rozemarijn)
1 theelepel gedroogde oregano
Voor de saus:
450 gram gepelde tomaten
3-4 eetlepels pesto
Daarbij:
Veldsla met een simpele dressing.

Bereiding:
Vet een cakevorm in met olijfolie, strooi er de bloem in en schud de bloem er strategisch uit,
zo- dat de hele vorm een wit laagje heeft.
Meng 2 eetlepels zonnebloemolie met de ui en de knoflook in een koekenpan en zet die, met
een deksel erop, op laag vuur. Laat het mengsel in 20-30 minuten heel zacht en gaar, maar niet
bruin worden.
Doe de citroenschil en een paar druppels sap in de melk en verwarm de melk tot minstens
kamertemperatuur.
Verhit de oven tot 200 graden. Meng de verse, fijngehakte tuinkruiden met de oregano en roer
dit mengsel door het gare ui-en-knoflookmengsel. Haal onmiddellijk de pan van het vuur.
Klop de eieren licht en schuimig. Roer er de citroenmelk, het zout en de zwarte peper naar
smaak door. Spatel het bakmeel er geleidelijk door, daarna het oliemengsel, de courgette en
het uienmengsel.
Doe het beslag over in de cakevorm, temper de oven tot 175 graden en bak de cake in 50-55
minuten goudbruin en gaar.
Meng de gehakte tomaten met pesto naar smaak en serveer dit mengsel als saus bij de in
plakken gesneden cake en de met een eenvoudige dressing aangemaakte veldsla.

11 – 18 oktober
Een week lang op stap met
wandelgids Angela Sturmayr
Het najaar op Kreta is de tijd van oogst, maar ook de tijd waarin de natuur weer wakker wordt na een eerste
regenbui. Aan de ene kant rijpe vruchten en gekleurde bladeren bij bepaalde boomsoorten, aan de andere
kant wordt het groen en groeien de eerste herfstbloemen. De gemiddelde temperatuur in oktober is perfect
voor het lopen. De zee is na een lange warme zomer nog
heerlijk om in te zwemmen.

KRETA BELEVEN

Wandelen met Angela is zonder overdrijving een geweldige
belevenis. Zij brengt haar wandelaars op plaatsen die je zelf niet
snel zult vinden. Onderweg vertelt Angela alles over de natuur
en de cultuur van het eiland, waar zij zelf al meer dan
vijfentwintig jaar woont. En de deelnemers ontmoeten de
mensen van Kreta en maken kennis met hun hartelijkheid en
gastvrijheid. Angela Sturmayr spreekt Nederlands, waardoor u
niets hoeft te missen van haar verhaal.

VILLA MERTIZA
Goed verzorgd
U wordt hartelijk ontvangen en uitstekend verzorgd
door de Nederlands/Griekse staf van Villa Mertiza in het
kleine vakantiedorp Mirtos op Zuid Kreta. De reis is op
basis van halfpension. Dat betekent dat u ’s morgens in
de tuin geniet van een zeer uitgebreid ontbijt en ’s
avonds te gast bent in één van de goede restaurants in
en rondom Mirtos. U overnacht in een smaakvol en
volledig ingerichte studio. Is er geen plaats in Villa
Mertiza, dan bieden wij een evenwaardig onderkomen
elders aan in Mirtos.

www.mirtos-wandeldorp.com
PROGRAMMA
Zondag 11 oktober
Aankomst op de luchthaven en de transfer naar uw accommodatie.
Aankomst in Mirtos, ontvangst in de tuin van Villa Mertiza en in de loop van de middag een bijeenkomst met
uw gids Angela voor de introductie van het wandelprogramma.
Maandag 12 oktober
MIRSINI – MESA MOULIANA - DORPEN
Een schitterende rondwandeling op onverharde paden van dorp naar dorp langs een oude wijnberg met mooie
vergezichten naar de noordkust en de Mirabello baai. Het bezoek aan een rakistokerij is één van de
hoogtepunten van deze wandeling.

Wandeltijd: 3 uur
Hoogteverschil: ongeveer 250 m bergop- en afwaarts
Kilometers: 9
Dinsdag 13 oktober
PERVOLAKIA KLOOF – MONNIKSPAD
Na een uur rijden langs de zuidkust wandelen wij
door een indrukwekkende kloof naar het dorpje
Pervolakia. Via een oud steenpad komen we terug
naar het beginpunt naast het in de rotsen gebouwde
klooster Moni Kapsa.

Wandeltijd: 5 uur
Hoogteverschil: 400 m bergop- en afwaarts
Kilometers: 8
Woensdag 14 oktober

Vrije dag, een extra wandeling is op aanvraag mogelijk
Donderdag 15 oktober
KATO SIMI – KRETENZISCHE BOSSEN
Een rondwandeling in de bosregio aan de zuidkant van de Diktibergen. Het is de wereld van de imkers
en de herders. Een steil naar boven klimmend pad leidt naar een uitkijkpost met fantastische
vergezichten naar de lager liggende dorpen en de zee. We wandelen op onverharde paden verder door
het bos en komen langs een opgraving en een bijna verlaten dorp weer terug naar het beginpunt.

Wandeltijd: 4 – 4 ½ uur
Hoogteverschil: 400 m bergop- en afwaarts
Kilometers: 14

Vrijdag 16 oktober
Vierde wandeling:
ANATOLI – UITZICHTEN
De regio van Anatoli is interessant omdat er heel bijzondere rotsformaties zijn. Het is een gemakkelijke
wandeling op onverharde paden, met uitzondering van een afdaling van ongeveer een half uur om het
volgende pad te bereiken. Op sommige plaatsen is een geweldig uitzicht naar beide kanten van Kreta,
naar de noord- en de zuidkust.

Wandeltijd: 3 ½ - 4 uur
Hoogteverschil: 250 bergop- en afwaarts
Kilometers: 10
Zaterdag 13 april
Vrije dag
Zondag 14 april
Vertrek naar Nederland

Bij de wandelweek is het volgende inbegrepen:
Vlucht vanuit Nederland via Corendon Dutch Airlines
Transfer luchthaven Heraklion – Mirtos v.v.
4 Wandelingen met Angela inclusief vervoer per auto of busje.
Een Nederlandstalig boekje met 7 wandelingen in de omgeving.
Op basis van half pension:
7 x Logies en ontbijt op basis van twee personen per kamer in Villa Mertiza.
7 x Diner in verschillende restaurants.
Toeslag eenpersoonskamer is € 100,Exclusief:
Uw reis- en annuleringsverzekering. Deze stellen wij verplicht. U kunt deze zelf afsluiten.
Eventuele lunches onderweg. Deze komen vaak niet hoger uit dan € 8,- per persoon.
Wat u als wandelaar moet weten:
U moet beschikken over een goede conditie. Wilt u een advies van Angela? Dan kunt u via de mail van
Mirtos Wandeldorp contact opnemen met Angela. www.mirtos-wandeldorp.com
Verder zijn goede wandelschoenen uiteraard verplicht.
Aangezien de temperaturen nogal wisselend kunnen zijn, bijvoorbeeld i.v.m. hoogteverschillen, is het
raadzaam ook wat lichte, maar wel wat warmere kleding mee te nemen. Denk ook aan een licht regenjack.

ALLEMAAL EEN HEEL MOOIE SEPTEMBERMAAND GEWENST

Maria Siemon, Janja, Jan, Thea, Angela, Dick
(foto voorpagina: Angela Sturmayr, foto achterpagina: Giny Sulman, tekst achterpagina: Dick Ridder)

Het is niet mogelijk om aan dit land te denken
Zonder het bitterzoet van de herinnering
Aan wat het leven al je zintuigen kan schenken
Zonder verlangen als ik jou mijn lied toezing
Waarin ik kleuren blauw en blauw voor je kan wensen
En geur van kruidig land door mijn adem tot je laat
Maar bovenal de liefde doorklinkt van de mensen
liefde die zinnenprikkelend in passie overgaat.
Achter decors van cocktailbars aan volle stranden
Voorbij façades van inwisselbaar decor
Zag ik een land dat mij met uitgestrekte handen
begroette alsof ik er al eeuwenlang behoor
Het was het licht de zon, de wind die knoestig streelde
De smaak van land en zee boven het open vuur
Het uitzicht van de bergtoppen die nooit verveelde
En het begrip van tijd dat wegsloop op den duur.

