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Beste lezer,

Ook aan mooie liedjes komt een einde, ... de koffers kunnen even 
uitrusten en wij moeten niet ver reizen om te genieten van een late 
zomer of noem het een prachtige herfst. Dat betekent dan ook dat 
ons nieuwe werkjaar  gestart is  met de cursus Griekse dansen en dat 
er zelfs enkele nieuwe dansers de groep zijn komen vergroten.  De 
filmnamiddag met wijnproeverij, lokte ook weer veel volk naar De 
Klappei en het werd een gezellige namiddag.

Onze volgende activiteit mag je zeker niet missen: het jaarlijks feest 
in de Watermeulen in Kruibeke. Schrijf tijdig in met familie en 
vrienden, de plaatsen zijn beperkt en uit ondervinding weten we dat 
dit een avond wordt met lekker eten, mooie optredens van dansgroep 
Monadiko en aangepaste muziek van Kalitsa.

Denken jullie ook tijdig aan het inzenden van de foto's voor de wed-
strijd? Voor wie er nog moet aan beginnen, we  hebben de deelne-
mingsvoorwaarden  nog eens extra toegevoegd en rekenen ook op 
jouw inzending.

Onze vaste rubriekschrijvers scherpten weer hun pen om jullie don-
kere avonden toch in een Griekse sfeer te kunnen doorbrengen maar 
ook jouw reisverhaal is altijd welkom!

Naar het einde van het kalenderjaar toe, rekenen wij op jullie leden-
bijdrage  zodat onze werking vlot kan verder gezet worden. Wij kij-
ken dan ook uit naar jouw aanwezigheid op onze volgende activitei-
ten. 

Bij dit kleurrijk herfstweer, kunnen we ons moeilijk inbeelden dat 
het straks winter wordt en we ons mogen klaarmaken voor de gezel-
lige kerst- en eindejaarsdagen die misschien toch niet voor iedereen 
even vredevol zullen verlopen.

Je kunt 2016 beginnen met een heel erg mooi gedicht, 
maar het mooist vind ik altijd nog, 
begin het met een blij gezicht.

De redactie

SPREEKWOORD

Όποιος δεν 
μεταχειρίζεται πρέπει 
να αντιμετωπίζονται. 
Wie niet handelt, wordt 
behandeld.

Website

Wil je graaag de volledige fotoreeksen van onze evenemen-
ten en vorige versies van dit boekje bekijken op de nieuwe 
website? Stuur dan een mailtje naar registreren@chirapsia.be. 
Je ontvangt dan je paswoord. De overige informatie op de 
website kan je zonder paswoord raadplegen.
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FILM & WIJN
Zondag 18 oktober2015
Foto's: Frank Verheyen
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Zoals aangekondigd in ons tijdschrift, 
hadden we besloten de streek van de 
‘STILLE WATERS’ eens te verken-
nen, namelijk ‘LIPPELOBOS’ deel-
gemeente van Puurs en gelegen aan 
drie provinciën namelijk: Antwerpen, 
Vlaams Brabant en Oost-Vlaanderen. 
Het was een kombinatie van dichtbe-
groeide boswandelpaden met majes-
tueuze dreven en oppervlakten met 
weidse vergezichten.
Bij het verkennen van het gebied 
enkele maanden eerder, konden we 
genieten van prachtig weer, en het 
zonlicht dat door de kruinen van de 
bomen scheen, zorgde voor een feeë-
rieke sfeer.
Hoe het op de dag zelf verliep, vertel-
len Ann en Leo …

De zomerwandeling was dit jaar 
door Leo uitgestippeld in Lippelo.
Het weer de dag ervoor voorspelde 
niet veel goeds. Tomorrowland en 
andere festivals werden overspoeld 
door ongeziene regenbuien.
De buienradar, die de avond ervoor 
tot wel 5 keer toe werd geconsul-
teerd, beloofde echter een zonnige 
zondag met regen vanaf 17.00 uur.
En inderdaad, zondagmorgen was 
de zon van de partij. Dus wandel-
schoenen aan, regenjas en paraplu 
opgetrommeld en GPS ingesteld 
richting Lippelo.
Dankzij Chirapsia komt een mens 
nog eens in een onbekend dorp.

In café “De Wandeling” verzame-
len we op het terras en nuttigen een 
drankje alvorens het eerste deel van 
de tocht – ongeveer 4 km – aan te 
vatten.
We steken de baan over en onmid-
dellijk staan we in het groen. Het 
zonnetje schijnt dan al niet meer 
door de bomen maar het is aange-
naam stappen en iedereen babbelt 
honderduit tijdens de trip.
De koptrekkers hebben een reiger 
en een paar eekhoorntjes gespot 
maar die zijn al lang verdwenen als 
de rest van de groep passeert.

Als we aan het monument van 
het 'Geografische midden van 
Vlaanderen' aankomen, zijn we in 
het open landschap en voelen de 
eerste regendruppels vallen.
Het is dan nog maar 15.00 uur, 
bedankt buienradar, voor de 
betrouwbare informatie.

De kleur van de lucht spreekt voor 
zich en tegen de tijd dat we terug 
aan café “De Wandeling” zijn voor 
een pitstop, regent het al flink.
Een groot deel van de groep  
verkiest de gezelligheid van het 
cafeetje boven de druppels buiten 
maar enkele moedige stappers trot-
seren de bui en beginnen aan het 
tweede deel van de tocht met nog 
zo’n 9 km voor de boeg. Respect!
In “De Wandeling” begint een 
heuse kroegentocht want op de 
kaart staan heel wat Belgische bie-
ren die het proeven waard zijn.

Zo wordt deze wandelzondag, zoals 
altijd trouwens, weer een topper 
van gezelligheid.

Ann

Allerhande consumpties werden 
gretig besteld én genuttigd. Door 
het ongunstige weer werden we ver-
plicht om binnen te zitten. Toen we 
aan ons tweede deel van de tocht 
moesten beginnen, kwestie van op 
schema te blijven, zakte de moed 
in onze schoenen toen we door het 
raam tuurden en het donkere en 
druilige weer aanschouwden. Dat 
was waarschijnlijk de reden dat er 
meerderen afhaakten en er de voor-
keur aan gaven gezellig te blijven 
voort kletsen en, … te consumeren.
Twaalf moedigen trotseerden het 
tweede deel van de tocht dat toch 
nog een 9,2 km voorzag. Het decor 
was grotendeels hetzelfde als het eer-
ste deel van de wandeling. De regen 
bleef ons nog steeds vergezellen en 
allen hoopten, denk ik toch, zo 
rap mogelijk de eindmeet te halen. 
Maar eerst moesten we, als afsluiter, 
nog een hindernis overwinnen: over 
een ontoegankelijk gedeelte van het 
pad lag een oversteek met planken 
bekleed met kippengaas dat moest 
dienen als anti- slip middel. Het 
geheel was dringend aan restau-
ratie toe want her en der waren er 
gammele en gebarsten planken die 
door het natte weer het slipgevaar 
nog vergrootten. Toen we allen vei-

ZOMERWANDELING LIPPELOBOS   
26 juli 2015

Foto's: Patricia

6  |  Ceiraψia - Νοέμβριοj 2015



lig en wel de obstakels hadden over-
wonnen, kwamen we weer aan in de 
bewoonde wereld. Na enkele tien-
tallen meters langs de weg te heb-
ben gelopen en nog een laatste blik 
op het imposante kasteel Hof te 
Melis te hebben geworpen, bereik-
ten we moe maar toch tevreden, ons 
eindpunt waar nog enkele achter-
blijvers aanwezig waren.
Ondertussen waren ook de regen-
buien gestopt en begonnen onze 
magen te knorren.
Met twaalf deelnemers begaven we 
ons naar het restaurant waar we 
onze honger konden stillen. Er werd 
nog nagepraat over onze natte erva-
ringen maar we genoten ook van 
de reisverhalen uit … Griekenland 
natuurlijk.
In de hoop dat het volgend jaar 
voor onze 8ste zomerwandeling 
zonniger zal zijn zoals in de meeste 
vorige edities, trokken we welge-
zind en opgedroogd naar huis. 

Leo
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Dinsdag 6 oktober zijn we weer gestart met onze dans-
cursus Griekse volksdansen.

Onze bedoeling is om zo authentiek mogelijk de dan-
sen aan te leren zoals ze in Griekenland gedanst wor-
den. Dit is niet altijd eenvoudig want elke streek, zelfs 
elk dorp, heeft zijn eigen muziek en danspassen. Door 
de jaren heen zijn de dansen ook “gemoderniseerd” en 

worden er al eens figuren bijgevoegd maar dan enkel 
om wat afwisseling te brengen voor de toeschouwers.

Bij Chirapsia richten wij een cursus in voor beginners 
waar de basispassen van dansen uit verschillende stre-
ken worden ingeoefend. Christel en Aris ontfermen 
zich elke week over deze nieuwelingen die het na enkele 
lessen al ver gebracht hebben. Bij voldoende belang-
stelling, wordt deze cursus nog verlengd met 15 lessen 
zoals de vorige jaren.

Maar ook bij de  gevorderden is er nieuws. Karina Van 
Tichelen, die ook vroeger nog les gaf bij ons, verzorgt 
nu beurtelings met Christel en Aris de danslessen zodat 
er regelmatig nieuwe dansen worden aangeleerd en de 
reeds gekende verder worden ingeoefend. De groep 
dansers is ook aangegroeid wat zeker een gevolg is van 
de vriendschappelijke sfeer waarin deze danslessen ver-
lopen.

Naar jaarlijkse gewoonte sluiten wij de danscursus af 
met een etentje in een Grieks restaurant.

Om iedereen de kans te geven erbij te zijn, hebben we 
de datum nu al vastgelegd, houd  dus deze avond zeker 
vrij: zaterdag 23 april 2016 om 19.00 uur bij Zeus in 
Kontich. 

Misschien ook nog interessant om weten: dansen is 
gezond! Dat weten ze bij de ziekenkassen ook; vraag uw 
formulier: “Sport- of fitnessclub” aan, wij vullen het in 
en jij kan tot 30 euro terugkrijgen van jouw inschrij-
vingsgeld. Zeker doen!

Onze dansgroep Monadiko verzorgt regelmatig dansop-
tredens op feesten, bekijk regelmatig de fotoreportages 
op onze website. Nu zijn ze volop aan ’t oefenen voor 
het optreden op ons jaarlijks feest in de Watermeulen. 

Dank je wel, Christel, Karina, Aris en dansers; met z’n 
allen maken we er weer een tof dansjaar van!

Lydia

DANSCURSUS
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Η Αντιγόνη, μια νεαρή φιλόλογος, επιστρέφει στην 
επαρχιακή κωμόπολη όπου μεγάλωσε και πιάνει 
δουλειά σε φροντιστήριο. Η γεμάτη διαφθορά και 
υπόγεια βία καθημερινότητα όμως αποδεικνύεται 
ασφυκτική, οδηγώντας τη γρήγορα στα όριά της..

Antigone, een jonge taalkundige, keert terug naar de 
provinciestad waar zij opgroeide en ze krijgt er een 
baan in een praktijkschool. De volledige corruptie en 
het geweld verstikken haar dagelijks. Dit leidt al snel 
tot de limiet.

Acteurs :
Marina Symeou, Marianthi Pantelopoulou, Nikos 
Georgakis 

ΝΑ ΚΑΘΕΣΑΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΚΟΙΤΑΣ        
Γιώργος Σερβετάς        

ZITTEN EN STAREN
Giorgos Servetas  
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Périple - Arts et Lettres Helléniques 
Froissartstraat 115  
1040 Brussel 
tel/fax: +32 2 230 93 35 

e-mail: periple@periple.eu 
openingsuren: ma - vr: 10h - 18h 
  za: 11h - 15h 
website: www.periple.eu

 

Ο ιδιοκτήτης ενός επαρχιακού καφενείου και 
τρεις άρρενες θαμώνες του πιάνουν κουβέντα 
για τις γυναίκες, τον έρωτα και τις ανθρώπινες 
σχέσεις. Συμφωνούν και διαφωνούν, χωρίς να 
λαμβάνουν υπόψη τον «κοινό παρονομαστή», ο 
οποίος κάνει κάποια στιγμή την αιφνιδιαστική 
επίσκεψή του.

De eigenaar van een provinciaal praatcafé en drie man-
nelijke stamgasten gaan een gesprek aan over hun vrou-
wen, de erotiek en menselijke relaties. Zij zijn het eens 
en oneens. Zij letten niet op de 'gemene deler', die op 
een zeker moment plotseling een bezoek brengt.

Acteurs :
Antonis Antoniou, Pigmalion Dadakaridis, Markella 
Giannatou

ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΗΣ    
Σωτηρης Τσαφουλιας 

DE GEMENE DELER
Sotiris Tsafoulias

GRIEKSE FILM

Boeken en cd's te koop bij:

Patricia
Vertaling: E. Renders in Pinakates, en met dank aan Périple
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11) PAROS
Paros ligt ongeveer in het midden van de Cycladen, het 
beslaat een oppervlakte van 195 km², heeft een kust-
lijn van 119 km en telt ongeveer 8000 inwoners. Het 
staat bekend om de hoge kwaliteit van zijn witte en rode 
wijn. U kunt Paros bereiken per vliegtuig vanuit Athene 
of met de veerboot vanuit Piraeus, Rafina en de andere 
Cycladen, maar ook vanuit Ikaria, Foumi, Samos, Kreta 
en Thessaloniki. Paros geniet al jaren grote toeristische 
bekendheid vanwege zijn mooie stranden, het is één van 
de populairste eilanden van de Cycladen.

Het eiland ontleent zijn naam aan Paros, de aanvoer-
der van de Arcadiërs, een volk dat zich hier in de 10de 
eeuw v. Chr. vestigde. Al voor de Arcadiërs was het eiland 
bewoond door de Kretenzers van koning Minos, die 
Paros als vlootbasis gebruikten. Na de Arcadiërs kwamen 
de Ioniërs die Paros bevolkten. Het hoogtepunt in de his-
torie van het eiland valt echter ongetwijfeld in de 8ste 
eeuw v. Chr. toen het eiland rijker en rijker werd dank-
zij het inmiddels befaamde marmer. Paros  groeide hier-
door uit tot een sterke zeemacht in het Egeïsche zeege-
bied en het stichtte kolonies. Eén van deze kolonies was 
het eiland Thassos, dat ingenomen werd door Telesicles, 
vader van de beroemde dichter Archilochos. 

Dankzij het Parische marmer, konden ook de beeldhou-
wers van die tijd zich bekwamen en zij bereikten een hoog 
niveau. Eén van hen was Skopas. Aan deze bloeiperiode 
op Paros kwam echter een abrupt einde door de oorlog 
met het eiland Naxos en de daaropvolgende nederlaag 
van Paros. Tijdens de Perzische oorlog schaarde Paros 
zich aan de zijde van de Perzen en riep daarmee de wraak 
van Athene over zich. In de 4de eeuw v. Chr. bezetten de 

Macedoniërs het eiland en een paar eeuwen later viel het 
in de handen van de Romeinen. Daarna zou Paros een 
hele tijd van het toneel verdwijnen, om pas rond 1207 
weer van zich te doen spreken, als de Venetianen in deze 
gebieden verschenen en het opnamen in het Hertogdom 
van de Archipelagus dat Marco Sanudo toen stichtte. In 
1537 werd het veroverd en verwoest door de Turken. In 
1770 werden de Turken verdreven door de Russen, die 
er een vlootbasis inrichtten en het eiland als zodanig 7 
jaar in gebruik hadden. Ten tijde van de Vrijheidsoorlog 
van 1821, wierp Mando Mavrogenous, afkomstig van 
Mykonos maar wonende op Paros, zich op beslissende 
wijze in deze strijd door al haar schepen voor deze zaak 
in te zetten. In 1830 kwam Paros dan bij de nieuwe staat 
Griekenland. 

Parikia, de hoofdstad van Paros, ligt schilderachtig aan 
een grote baai. De witte huisjes zijn nu weer op vlakke 
stukken gebouwd, dan weer op enige meters boven de 
zee tegen de rotsen aan. Bij de pier staat een oude, altijd 
wel kort geleden wit geverfde windmolen en wat verder 
weg, in een groene oase, kunnen we het pannendak van 
een grote Byzantijnse kerk onderscheiden. Heel Parikia 
met zijn smalle straatjes, zijn helderwitte huizen met de 
schilderachtige steunbogen en het grote aantal kerken en 
kapelletjes in de zo bijzondere Cycladen-stijl, vormt een 
bezienswaardigheid. Te midden van al dit moois neemt 
de grote Byzantijnse kerk Panagia Ekatontapyliani een 
eigen plaats in, want deze kerk is één van de belangrijkste 
vroegchristelijke monumenten van Griekenland. Het is 
het enige gebouw in Parikia dat niet witgekalkt is en dak-
pannen draagt. De nauwgezette restauratie vond plaats 
onder leiding van professor Orlandos.

DE CYCLADEN

OP ONTDEKKINGSTOCHT DOOR  
BEKENDE EN ONBEKENDE,  

MAAR OOK ZO MOOIE  
GRIEKSE EILANDEN16
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Het verhaal gaat dat de kerk 100 (ekaton) deuren zou heb-
ben en daar ontleent zij haar naam aan, Ekatontapyliani. 
De eigenlijke naam is Katapoliani, dat wil zeggen: 
gebouwd op een plaats met de naam Katapola dat “nabij 
de stad” betekent. Het is een vroegchristelijke kerk uit 
de 4° eeuw, waar later vaak en veel is aan gewijzigd en 
veranderd. Volgens de overlevering is de oorspronkelijke 
kerk gebouwd door de moeder van keizer Constantijn de 
Grote, de heilige Helena. Op haar weg naar het Heilig 
Land, waar zij naar het kruis van Christus zou gaan zoe-
ken, belandde zij midden op zee in een zware storm, die 
haar noodzaakte op Paros aan land te gaan. Tijdens deze 
storm beloofde zij de Maagd Maria een kerk voor haar te 
zullen bouwen en die belofte is zij met deze kerk nage-
komen. De kerk kan bogen op oude muurschilderingen 
en veel oude iconen. Heel bijzonder is ook de doopka-
pel met een doopvont waaraan de vorm van een groot 
kruis is gegeven. Op de berghelling boven Parikia staat 
het klooster van Agii Anargyri dat een aantrekkelijk uit-
zicht biedt.

Andere bezienswaardigheden in Parikia zijn nog het 
Byzantijns museum, dat binnen de ommuring op het 
terrein van de Ekatontapyliani kerk staat; daar dicht-
bij vinden we het archeologisch museum, waar voor-
werpen te zien zijn uit het Neolithicum tot en met de 
Romeinse tijd. De belangrijkste museumstukken hier 
zijn de Ongevleugelde Nikè van de school van beeldhou-
wer Skopas, de Parische Kroniek waar de geschiedenis 
van het eiland van de 16de eeuw tot de 3de eeuw v. Chr. 
geschreven staat en inscripties en reliëfs over de dichter 
Archilochos van Paros. Bij het kasteel liggen nog funda-
menten van de oude tempel van Demeter en er staan ook 

veel aardige oude kerkjes, waarvan deze van Constantijn 
en Helena de belangrijkste is. Een andere mooie kerk is 
nog die van de Isodia tis Theotokou (opdracht van de 
Moeder Gods) achter het kasteel. In de wijk dichtbij het 
archeologisch museum staan oude herenhuizen en daar 
staat ook het huis van Mando Mavrogenous, de heldin 
van 1821. In Parikia vinden we ook nog ruïnes van de 
tempel van de Pythische Apollo en van Asklepios. Zowel 
links als rechts van de haven van Parikia zijn er diverse 
stranden. De beste plaatsen om te zwemmen zijn ech-
ter de zandstranden Kaminia, Krios en Agios Fokas, ten 
noordwesten van Parikia want deze liggen beschermd 
tegen de meltemi winden.

Maar laten we even ook de rest van het eiland verkennen. 
Een drietal km buiten Parikia vinden we Elitas, vanuit 
dit kleine dorp gaat een weg naar rechts die uitkomt bij 
Moni Thapsanon. Dit klooster wordt door meer dan 20 
nonnen bewoond en het is gebouwd op de plaats van een 
ander, ouder klooster. Even verder, rechts van het dorp 
Marathi liggen de oude marmergroeven. In de omge-
ving liggen nog brokken verspreid van hetzelfde marmer 
als waarvan de vele kunstwerken zijn gemaakt die nu de 
musea en de oude tempels van Griekenland sieren. Twee 
km verder komen we in het dorp Kostos, de geboorte-
plaats van leermeester Athanasios van Paros. Daarna 
komen we in Lefkes, het mooiste dorp van Paros, dat 
amfitheatergewijs op heuvels is gebouwd; we vinden er 
witte huizen, oude kerken en kloosters. Een bezoek aan 
de kerk Agia Triada, opgetrokken uit wit marmer en met 
een geheel marmeren interieur en aan het 16de  eeuwse 
klooster van Agios Ioannis tou Kaparou, is zeer de moeite 
waard. We vervolgen onze weg en komen in Prodomos. 
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Het dorp heeft zijn naam te danken aan de kerk Agios 
Ioannis Prodomos uit de 17de eeuw. Wat verder zijn 
we in Marpissa (of Tsipidos), nog zo een schilderachtig 
dorpje met oude Cycladische kerkjes en kloosters. Heel 
mooi is het Metamorfoses klooster met een iconostase 
met schitterend houtsnijwerk en muurschilderingen 
uit de 17de eeuw. Ook de kloosters van Agios Ioannis 
Prodomos (Johannes de Doper) en Agios Antonios zijn 
zeer mooi, laatstgenoemd klooster ligt op een heuvel 
boven het dorp.

Als we verder rijden, komen we dan in Piso Livadi, één 
van de grootste vakantieoorden van Paros met een ruim 
zandstrand. Een aantal kilometers verder bereiken we  
Dryos, een boomrijk gebied met beekjes en stroompjes 
dit in tegenstelling met de rest van Paros dat hoofdzake-
lijk via grondboringen in zijn waterbehoeften voorziet. 
Er is ook een mooi zandstrand en om deze reden heeft 
dit gebied zich tot een toeristisch oord ontwikkeld. Een 
tiental kilometers verder ligt het grootste dorp van Paros: 
Ankeria. Aan de overkant kunnen we de onbewoonde 
eilandjes Pantiëronisi, Tigani en Glaropounta zien liggen. 
Als we in noordwestelijke richting verder gaan, komen 
we in Petaloudes (vlinders). Het dorp dankt zijn naam 
aan de grote zwermen vlinders die zich hier in de zomer 
ophouden en allemaal tegelijk opvliegen bij de minste 
beweging van de boom of struik waar ze opzitten. Het is 
een sprookjesachtig gezicht! Op niet al te grote afstand 
van Petaloudes ligt het schilderachtig klooster Christos 
tou Dasous, dat een aantal kostbare relikwieën bezit.

Wanneer we vanuit Parikia naar het noorden rijden, 
komen we al vlug in Tris Ekklisiës met een karakteris-

tieke basiliek uit de 6de eeuw. Wat verder komen we 
aan het klooster Moni Taxiardon, hier vinden we een 
kleine zijweg naar rechts die ons naar het klooster Moni 
Longovarda leidt. Dit is een klooster uit de 17de eeuw 
met fraaie muurschilderingen in de kloosterkerk, met een 
bibliotheek en een atelier waar iconen worden geschil-
derd. In dit klooster wonen nog ongeveer 25 monniken. 
Een viertal kilometers verder gaat de weg naar links naar 
een heel mooi strand: Kolymbithres. Er zijn vele inham-
men met zandstranden die door grote rotsen van elkaar 
gescheiden zijn. Daarna komen we dan in Naousa, één 
van de schilderachtigste haventjes in het gehele Egeïsche 
Zeegebied. Het is werkelijk een belevenis om door de 
smalle straatjes en steegjes te dwalen en te genieten van 
de oude huisjes en de mooie kerken, om uiteindelijk in 
het kleine Venetiaanse haventje te belanden voor een 
ouzo met inktvis van de grill! Er is veel interessants te zien 
in Naousa en omgeving, o.a. het Byzantijns museum, de 
Panagia Pantanassa kerk, de Agios Ioannis Theologos kerk 
en nog vele anderen. Ook de ruïnes van het Venetiaanse 
fort aan de haven, het klooster van Agios Athanasios waar 
de heilige Athanasios van Paros gewoond en onderwezen 
heeft, het Agios Georgios klooster in Merovigli even ten 
zuiden van Naousa en nog meer kloosters zijn het bezoe-
ken waard. Naousa is een van de interessantste delen van 
Paros en heeft zich toeristisch dan ook sterk ontwikkeld. 
Vanuit Naousa kunt u nog naar Ambelas rijden, een 
klein kustplaatsje met visrestaurants en veel uitgangscen-
tra waar u van de typische eilandmuziek kunt genieten. 
Ten noordwesten liggen er ook nog enkele rotsachtige 
eilandjes waaronder Gaïdouronisi en Vriokastro. 
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Ten zuidwesten van Paros ligt het kleine eilandje Antiparos, 
vroeger waren beide met elkaar verbonden. Op Antiparos 
vindt men lage heuvels, fraaie zandstranden en een rus-
tiek haventje dat vol ligt met vissersbootjes. Er liggen nog 
andere, kleine eilandjes omheen, zodat er overal nauwe 
doorgangen zijn waar de zee ondiep is en lichtblauw 
van kleur. Antiparos staat op de eerste plaats bekend om 
zijn beroemde grot die zowel historische waarde bezit als 
natuurschoon. Het eiland heeft een oppervlakte van 35 
km², heeft een kustlijn van 56 km en telt 700 inwoners. 
Tussen Paros en Antiparos ligt een heel klein eilandje, 
Saliankos genaamd. Daar werden in 1964 overblijfselen 
ontdekt van een nederzetting uit de Nieuwe Steentijd, ca 
4000 v. Chr. Met deze ontdekking won de opvatting aan 
kracht, dat deze eilanden toentertijd met elkaar verbon-
den waren en dat op Antiparos de eerste mensen in het 
Neolithicum zijn verschenen. In het verre verleden droeg 
Antiparos de naam Oliaros. Toen de Cycladen in handen 
van de Venetianen vielen, werd Antiparos, net als Paros, 
bij het toen gevormde Hertogdom van Naxos gevoegd. 
In het midden van de 16de eeuw verdreven de Turken de 
Venetianen, om op hun beurt in 1770, weliswaar voor 
korte tijd, verdreven te worden door de Russen. Uiteraard 
nam Antiparos ook deel aan de Vrijheidsoorlog van 1821 
en werd na de beëindiging hiervan met Griekenland ver-
enigd. Antiparos heeft een leuk haventje met taverna’s, 
cafeetjes en kleine hotelletjes langs de kust. De hoofd-
straat, vol met winkels, loopt van de haven af naar een 
klein schilderachtig pleintje. Vanaf dit punt kan je nog 
verder naar het binnenland toe, naar Sifneïkos Gialos of 
naar de ruïnes van het Venetiaanse kasteel uit de 15de 
eeuw ofwel naar het noorden naar een camping en een 
groot zandstrand.

De meest interessante bezienswaardigheid op Antiparos 
is echter DE befaamde grot! Deze bevindt zich in een 
heuvel op het zuidwestelijke gedeelte van het eiland. 
Bij de ingang staat een klein kerkje gewijd aan de hei-
lige Ioannis, daarna beginnen de eindeloze trappen 
naar beneden. Je daalt af in een groot gat in de aarde 
en rondom zie je gigantische stalactieten en stalagmieten 
met sprookjesachtige vormen. Even voor je de voet van 
de trap bereikt, voert een zijtrap naar links jou tot dichtbij 
de mooiste druipstenen van de grot en zie je pal voor je 
een stalagmiet die het Heilig Altaar wordt genoemd. Uit 
een inscriptie weten we dat hier op 24 december 1673 
de nachtmis is opgedragen, waarbij de Franse ambassa-
deur van Constantinopel aanwezig was. Je kunt de grot 
bereiken door vanuit Antiparos een bootje te nemen dat 
langs de mooie kust van het eiland vaart en daarna is het 
dan nog een half uurtje lopen. Of je kunt ook op de rug 
van een ezeltje naar boven, tenslotte kan je ook de bus 
nemen wat veel vlugger gaat en tenslotte dan de laatste 
20 minuten te voet of per ezel afleggen. Er is elk uur of 
om de twee uur een bus. Als je daarna nog een beetje wil 
afkoelen, is er in de buurt een mooi zandstrand, geschikt 
om te zwemmen: Psaralyki.

Vic
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ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

μπρίκι:  είναι το μικρό σκεύος που μοιάζει με κατσαρολάκι, όπου ψήνεται ο 
καφές. 

κουπάκι ή φλιτζανάκι:  είναι η μικρή κούπα που σερβίρεται ο ελληνικός καφές.
κουταλάκι:  εννοούμε πάντα το κουταλάκι του γλυκού που εδώ χρησιμοποιούμε 

σαν μεζούρα.
κα"ίμάκι:  είναι το πηχτό στρώμα με ή χωρίς φούσκες που σχηματίζεται μόλις 

αρχίσει να φουσκώνει ο καφές. Ένας βαρύς καφές έχει πάντα 
καϊμάκι.

κατακάθι:  ο ελληνικός καφές δεν πίνεται ποτέ όλος. Στον πάτο της κούπας 
μένει ένα καταστάλαγμα το οποίο δεν καταναλώνεται.

LEKKER GRIEKS

GRIEKSE KOFFIE 
O ELLHNIKOS KAFES 

ΚΑΦΕΣ ΒΑΡΥΣ ΓΛΥΚΟΣ 
χρόνος ετοιμασίας: 10' λετπά.

 • 1 κουπάκι νερό
 • 1,5-2 κουταλάκια ζάχαρη
 • 1 κουταλάκι καφέ

Βάλτε στο μπρίκι το νερό κι ενώ ζεσταίνεται, 
ρίξτε μέσα τη ζάcαρη και τον καφέ. 
Ανακατέψτε. Μόλις φουσκώσει κατεβάστε 
τον πριν βράσει, για να μη χαλάσει το 
κα'Ιμάκι του.

ΚΑΦΕΣ ΜΕΤΡΙΟΣ ΒΡΑΣΤΟΣ 
χρόνος ετοιμασίας: 10' λετπά.

 • 1 κουπάκι νερό
 • 1 κουταλάκι ζάχαρη
 • 1-1,5 κουταλάκι καφέ

Βάλτε στη φωτιά το μπρίκι , ρίξτε τα υλι κά 
κι ανακατέψτε κι αφήστε τον να πάρει βράση 
για να κόψει το καΊ'μάκι του.
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DE WOORDENLIJST VAN DE KOFFIE

briki:  is een klein koffiepannetje waarin de Griekse koffie wordt gekookt. Brikia zijn er in ver-
schillende maten en hebben een lange steel.

koupaki offlitsanaki:  is het witte porseleinen kopje waar de Griekse koffie in wordt geserveerd.

koutalaki:  we bedoelen alijd een klein theelepeltje, die we in dit geval als maatlepel gebruiken.

kaïmaki:  is de dikke laag met of zonder belletjes, die zich vormt zodra de koffie begint te koken. 
Een sterke koffie heeft altijd kaïmaki.

katakathi:  de Griekse koffie, die nooit helemaal opgedronken wordt. Op de hodem van het kopje 
blijft een drab die men niet consumeert.

STERKE ZOETE KOFFIE
Bereidingstijd: 10 minuten.

• 1 koffiekopje water
• 1,5 tot 2 theelepels suiker
• 1 theelepel koffie

Doe in het koffiepannetje het water en maak het warm. 
Voeg de suiker en de koffie erbij. Roer het. Zodra het 
mengsel omhoog komt, haalt u het van het vuur zodat 
de schuimlaag niet verstoord wordt. 

LICHT GEZOETE KOFFIE
Bereidingstijd: 10 minuten.

• 1 koffiekopje water
• 1 theelepel suiker
• 1 tot 1,5 theelepels koffie

Zet het koffiepannetje op het vuur doe de ingrediënten 
erin en roer het geheel. U haalt de koffie van het vuur 
zodra hij kookt om de schuimlaag af te remmen.
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TWEEDAAGSE METEORA

Het was de tweede keer dat we dit 
Unesco-werelderfgoed bezochten, 
maar je kunt hier niet genoeg van 
krijgen, zo fascinerend! 

Ooit stonden hier bovenop de hoge, 
kale bulten midden een groene 
vlakte, ergens in het centrum van 
het Griekse vasteland, 24 kloosters. 
De losstaande rotsen zijn enorm 

stijl en gemiddeld 200 m hoog. In 
hun wanden zitten gaten, ontstaan 
door erosie. Het is in deze holtes dat 
de eerste kluizenaars in de 9de eeuw 
wilden leven, alleen voor God. Zij 
geraakten daar door balken in sple-
ten te slaan en zo meter per meter 
hoger te klimmen. Je staat gewoon 
perplex als je voor zo'n rots staat en 
bedenkt dat daar ooit iemand als 

eerste met primitieve middelen is 
boven geraakt! Daarboven bouw-
den de eerste monniken rond 1100 
een kerkje en enkele cellen. Maar dit 
concept had in die tijd zoveel bij-
val dat de kloosters, mede door de 
steun van de grote Athos-kloosters 
in de 14de eeuw, groeiden en bloei-
den. Je leefde daar in de wolken 
(wat meteora ook betekent), afge-
scheiden van de wereld want alleen 
bereikbaar met een katrol en een 
lange kabel met een net. Zo werden 
mensen, voedsel en bouwmateriaal 
naar boven getrokken. 

Ook nu zagen we bouwvakkers op 
deze manier hun stenen ophijsen al 
ging het nu wel elektrisch.

Nu zijn er nog 6 kloosters overge-
bleven, na verval van het klooster-
leven, oorlogen en Turkse overheer-
sing. Je kan ze alle 6 bezoeken en 
dat waren we ook van plan. Het 
zijn geen ladders en netten aan tou-
wen meer waarlangs je omhoog 
geraakt, maar eindeloos lange, in de 
rotswand uitgehouwen trappen. 

Na aankomst namen we onze 
intrek in een hotelletje: Doupiani 
House in Kastraki, een klein dorp 
aan de voet van die rotsen. Vanuit 
de hotelkamer had je zicht op die 
indrukwekkende mastodonten.

Eerst klommen we naar Agios 
Stefanos, de weg ernaartoe is op 
zich al erg spectaculair! Het is een 
nonnenklooster en de voormalige 

Reisverslag
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refter is een museum waar de kost-
baarheden van vroeger tentoonge-
steld worden.

Het tweede werd Agias Trias. Naar 
onze mening het mooist gelegen 
van allemaal, hoog op een eerder 
kleine rots. Het zou ook één van de 
oudste nog bestaande kloosters zijn 
uit de 14de eeuw.

Genoeg voor vandaag. Hapje eten 
en een stukje van een wandeling 
verkennen naar een hooggelegen 
kapel: Adrahti. Onderweg zie je 
overblijfselen van plaatsen waar 
kluizenaars hun leven doorbrach-
ten en via een mandje aan een touw 
voedsel kregen van de plaatselijke 
bevolking. 

De volgende dag klommen we 
eerst naar Moni Agios Nicolaos. 
Dit klooster ligt op een smalle rots 
en telt verschillende verdiepingen. 
Van daaruit zagen we hoe klimmers 
genoten van het bedwingen van de 
kale rotsen en konden we ruïnes 
zien van verdwenen kloostertjes.

Het Rousanou- klooster was die 
dag helaas gesloten dus kwam het 
Varlaan-klooster aan de beurt. Dit 
ligt tegenover het grote Meteoor-
klooster en het is in deze twee kloos-
ters dat de film ' Meteora', over een 
liefdesgeschiedenis tussen een pater 
en een nonnetje, zich afspeelt. Wij 
konden ons volledig inleven hoe 
die twee hun liefdesboodschappen 
stuurden van venster naar venster. 

Het was ook in dit klooster dat er 
bouwwerken bezig waren en waar 
we zagen hoe al het materiaal met 
kabel en net opgetakeld werd.

Als laatste: de Grote Meteoor. Dit 
is ook het oudste en het groot-
ste klooster en zou al bestaan van 
1362. Nu is het één groot museum 
over het kloosterleven in die tijd: 
enorme wijnvaten, het karnen van 
melk, een volledig schrijnwerkers-
atelier, een oude keuken, een bak-
kerij en een prachtig beschilderde 

kerk. Hier zagen we met eigen ogen 
hoe personen die niet meer zo goed 
trappen kunnen doen, toch het 
klooster kunnen bereiken via een 
karretje aan kabels over een ravijn.

Nog niet gezien ? Zet het ook maar 
op uw 'to do'- lijstje voor één van je 
vakanties! Je zal perplex staan!

Andrea en Leo
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KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN...

DE REBÈTIKA  
               EN DE LAIKÁ 
Laïká, het populaire lied 

Vanaf midden jaren vijftig werden de rebètika als 
genre opgevolgd door het ‘populaire lied’ (laïká) en 
daarnaast ook, na 1960, door het ‘artistieke popu-
laire lied’ (éndechna laïká). 

In ritmes, dansvormen en melodieën tonen de laïká 
hun verwantschap met de oudere rebètika. Tekenend 
is dat iemand als Tsitsanis, voortkomend uit de rebè-
tika, het nieuwere, populaire lied mee heeft vorm-
gegeven, evenals zijn generatiegenoten Georgos 
Mitsakis en Apostolos Kaldaras; enkele componisten 
van de nieuwere generatie zijn Derveniotis, Babis 
Bakalis, Chrysinis en Klouvatos.  

Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van de oosterse 
‘toonsoort’ genaamd ousak, die een oosterse klank 
aan deze liederen geeft. Door de trek van het platte-
land naar de stad, die in de jaren vijftig grote vormen 
begon aan te nemen, konden er ook allerlei invloeden 
uit de traditionele plattelandsmuziek worden opge-
nomen. Verder waren er onder de muzikanten nogal 
wat zigeuners, met een open oor voor invloeden uit 
het Oosten en de Arabische wereld. Bovendien zijn, 
omstreeks 1960, nogal wat melodieën overgenomen 
uit Indiase films; er wordt wel schande van gespro-
ken, maar in vergriekste vorm, zijn er toch prachtige 
liederen uit voortgekomen. 

Vaak worden de teksten nu door aparte tekstschrijvers 
geleverd, bijvoorbeeld Eftychia Papayannopoulou, 
Vasiliadis, Kostas Virvos, Kolokotronis. Een aan-
zienlijk deel van deze liederen gaat over de liefde 
en al haar perikelen en verder over andere mense-
lijke relaties (de moeder!), over de hardheid van het 
bestaan en van de samenleving, de emigratie, het 
leven in den vreemde, de gevangenis. Wat de zangers 
betreft, is het genre vooral groot gemaakt door Stelios 
Kazantzidis; andere belangrijke zangers waren Panos 
Gevalas, Vangelis Perpiniadis, Stratos Dionisiou en 
de zangeressen Kety Greï, Yota Lydia, Polly Panou 
en anderen.

Door de commercialisering van het genre zijn er 
nogal wat laïká die zowel muzikaal als poëtisch niet 
bepaald van veel smaak getuigen, maar daarmee kan 
niet het hele genre worden afgedaan. Er is een flink 
aantal met originele, geïnspireerde muziek en tref-
fende, stijlvolle teksten die door hun artistieke kwali-
teiten tot de nationale liederenschat van Griekenland 
zijn gaan behoren.   

Amerika en de rebètika 

De betekenis van de Griekse emigratie naar Amerika 
voor de geschiedenis van de Griekse muziek is enorm 
en krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. 

(DEEL 2)
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Tussen 1890 en 1914 zijn omstreeks 350.000 
Grieken naar de Nieuwe Wereld geëmigreerd met 
medeneming van hun muzikale tradities: veel tra-
ditionele plattelandsliederen, maar ook Smyrna-
liederen en rebètika.

Vanaf het begin van deze eeuw zijn er in Amerika tal-
loze plaatopnamen gemaakt van liederen die alleen 
langs deze weg zijn overgeleverd. In Amerika zijn ook 
de eerste opnamen gemaakt met bouzouki en in de 
‘Piraeus¬stijl’, in een tijd dat zoiets in Griekenland 
zelf nog ondenkbaar was. Toen dergelijke opnamen 
omstreeks 1932 ook Griekenland bereikten, hadden 
zij veel succes en ging men ook daar op de Piraeus-
stijl over (zie boven).   

Revival 

Omstreeks 1970 komt er in Griekenland een rebè-
tika-revival op gang: nog levende bouzouki-groothe-
den uit de jaren dertig- veertig, die vaak jarenlang 
werkloos waren geweest, worden weer naar voren 
gehaald.   

Ook Vamvakaris heeft toen nog een paar keer opge-
treden. Oude plaatopnamen worden op verzamel-
elpees (nu ook cd’s) uitgebracht, de oude liederen-
schat wordt door nieuwe kompania’s uitgevoerd en 
opgenomen: aanvankelijk nog met censuur, waar-

door de drugs nogal eens plaats moesten maken voor 
ouzo of retsina. Er worden ook wel nieuwe rebè-
tika geschreven, soms zo traditioneel mogelijk, soms 
ook in meer moderne vorm (vooral in de teksten). 
Populair hiervan zijn bijvoorbeeld geworden de lie-
deren van Stavros Xarhakos, gecomponeerd voor de 
film 'Rebètiko' van Kostas Ferris (1983). De film laat 
het leven van rebètikamuzikanten zien in de decen-
nia na de Megálo Katástrofi : de Grote Catastrofe, de 
oorlog met de Turken en de volksverhuizing die hier-
uit voortkwam.

Jean Pierre
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Een bezoekje brengen aan Mount Athos is verre van 
eenvoudig. Slechts tien niet -Grieks Orthodoxe man-
nen met een minimum leeftijd van 18 jaar en 100 
Orthodoxe pelgrims worden per dag toegelaten. Voordat 
men Mount Athos kan bezoeken, moet men eerst een 
vierdaags visum, het zogenaamde “Diamonitirion” 
aanvragen bij het consulaat van Mount Athos in 
Thessaloniki. Er worden dus geen vrouwen toegelaten 
en op het schiereiland zouden (naar verluidt) zelfs geen 
vrouwelijke (huis)-dieren voorkomen ! Het bestuurlijk 
centrum van het schiereiland is Karyes, hier bevindt 
zich een politiepost, ziekenhuisje en postkantoor en 
wonen de vertegenwoordigers van de op Mount Athos 
gevestigde kloosters. Ook woont de gouverneur van 
Griekenland in deze hoofdstad, die iets meer dan 200 
inwoners telt. De monniken wonen niet alleen in de 
kloosters, maar ook daarbuiten in woongemeenschap-
pen, de zogenaamde  Skites. On de Skite Katounakia 
kunt u icoon- schilders aan het werk zien.
Hoe ziet een bezoek er bij benadering uit ? Nadat u met 
de boot vanuit Ouranopolis of Ierissos in de haven-
plaats Dafni op Mount Athos aan wal bent gegaan, 
wordt u in het klooster dat u wilt bezoeken door de 
gastheer, de Archontaros, met water, koffie, tsipouro of 
ouzo en Turks fruit ontvangen. Na het tekenen van het 
gastenboek, wordt u door hem naar uw kamer gebracht 
om een beetje bij te komen van uw reis. Om 16u wordt 
van u verwacht de Vespers bij te wonen waarna u gaat 
dineren in de Trapeza (refter). De maaltijd bestaat uit 
vegetarische gerechten en de wijn wordt op het schier-
eiland zelf gemaakt. Vervolgens wordt u de gelegenheid 
geboden de relikwieën van het desbetreffende klooster 
eer te betuigen waarna u de rest van de dag vrij kan 

invullen. Aan uitslapen moet u echter niet denken, 
want om 4u wordt u voor de metten in het Katholikon 
verwacht om daarna te ontbijten en vervolgens afscheid 
te nemen van de kloostergemeenschap.
Misschien toch nog even dieper ingaan op de omstan-
digheden daar op Athos. Elk klooster is verplicht pel-
grims en andere gasten gratis onderdak en één maal-
tijd per dag te verstrekken. Trouwens de meeste 
kloosters beschikken niet over elektriciteit, douches 
of warm water. De niet-orthodoxen mogen de kerk 
niet betreden tijdens de diensten en evenmin samen 
met de monniken eten. Nog altijd heeft Athos voor 
de Grieken een bijzondere betekenis: het is de baker-
mat van hun godsdienst. Zelfs de Turken hebben Athos 
altijd gerespecteerd en het nooit onder de voet gelo-
pen. Als je daar bent, één van de gelukkigen dan, kan 
je begrijpen waarom Athos in zijn geheel als werelderf-
goed is geklasseerd. De wind, de vogels en de klok-
ken van de kloosters zorgen voor de enige geluiden. 
Lawaaihinder en vervuiling bestaan hier hoegenaamd 
niet ! Trouwens, wanneer je daar kan rond- wandelen, 
zie je ver beneden jou de Middellandse Zee glinsteren 
in het zonlicht. Als jouw pad de bergen in trekt, wordt 
de natuur alsmaar paradijselijker. Je kan dan massa’s 
bloemen onderscheiden, vlinders, watervalletjes en 
veel groen. Wie hier duizend jaar geleden liep, zal pre-
cies hetzelfde gezien hebben, de natuur regeert hier nog 
steeds zoals vroeger ! 
Vooraleer we naar de wijnen overstappen, wil ik jou 
toch nog het volgende meegeven. Volgens de overle-
vering was de Heilige Maagd Maria met Johannes de 
Evangelist op weg naar Cyprus voor een bezoek aan 
Lazarus. Hun vaartuig geraakte echter in een ver-
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schrikkelijk noodweer en de schipper besloot dan 
maar om uit te wijken naar de natuurlijke haven van 
Iviron, waar in de 10de eeuw het gelijknamige kloos-
ter werd gebouwd. Nadat de storm was gaan liggen en 
de Griekse zon de schoonheid van Mount Athos ont-
hulde, vroeg zij God om de berg aan haar te schenken. 
God antwoordde onmiddellijk: “Laat deze plek uw lot 
zijn, uw tuin en uw paradijs, alsook uw verlossing en 
toevluchtsoord voor mensen die redding zoeken.” Het 
oudste klooster, Megisti Lavra, werd in 963 gesticht 
door de monnik Athanasios (920 – 1003) en dit werd 
gefinancierd door de Byzantijnse keizer Nikephoros II 
Phokas (912 – 969). In de 11de eeuw was het een bloei-
ende kloostergemeenschap met maar liefst 700 monni-
ken ! De fresco’s in het Katholikon, de hoofdkerk van 
het klooster, dateren uit 1535 en werden geschilderd 
door Theophanis.
Laten we afsluiten met natuurlijk een blik op de wij-
nen die daar geproduceerd worden. Door de monniken 
werd daar al sinds de oude tijden wijnen gemaakt. Doch 
in de 20ste eeuw geraakten de wijngaarden behoorlijk 
in verval door gebrek aan arbeidskrachten en door het 
toeslaan van de gevreesde druifluis (Daktulosphaira 
vitifoliae). De redding kwam onverwacht als in 1969 
wijnmaker Evangelos Tsantalis zijn toevlucht zocht op 
het schiereiland om voor een vreselijke storm te schui-
len. De monniken stemden al gauw in met zijn voor-
stel de wijngaarden in hun oude luister te herstellen en 
de wijn voor het eerst buiten de monnikenstaat op de 
markt te brengen. Hierdoor kan iedereen nu genieten 
van de wijnen van het klooster Metochi Chromitsa.
Het was in 1981 wanneer de eerste regionale wijn van 
Griekenland (Vin de Pays) werd geboren, het was de 
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Agioritikos, welke van Mount Athos afkomstig was. 
Dit was de beloning voor Evangelos Tsantalis voor 
zijn volgehouden inspanningen om de Griekse markt 
attent te maken op de waarde van de aanduiding van 
de herkomst van de wijnen en zo de nadruk leggend op 
het belang van de wijngaarden. In feite was hij zo vast-
besloten om in zijn opzet te lukken, dat hij zijn eerste 
wijn Agioritikos noemde,wat betekent: iemand (of iets) 
die afkomstig is van de berg Athos. Momenteel bekle-
den de wijnen van Athos een zeer prominente plaats in 
de geschiedenis en ontwikkeling van de Griekse wijnen 
in het algemeen. 26 jaar na het uitbrengen van de eer-
ste regionale wijn, werd er een andere mijlpaal bereikt, 
nl de Kormilitsa Gold, een zeer beperkte productie van 
rode wijn werd onderscheiden met de titel “Officiële 
Wijn van het Kremlin Moskou”. Deze titel werd trou-

wens toen voor de eerste maal toegekend en benadrukt 
de kwaliteit van deze wijn en opende tevens de mark-
ten van Rusland en China voor de Griekse wijnprodu-
centen.
Buiten de reeds genoemde Agioritikos en de Kormilitsa, 
heeft Tsantalis nog wijnen afkomstig van Mount Athos 
in zijn gamma: de Agioritiko Abaton, Metoxi wit en 
rood en de Metoxi Chromitsa wit en rood. Dit zijn 
allemaal echte klassewijnen die ook nog jaren kun-
nen bewaard worden alvorens gedronken te worden. 
Doch gelukkig voor de meesten onder ons met minder 
geduld, zijn ze nu ook al op dronk !  YAMAS !

Vic
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24STE FOTOWEDSTRIJD
Doe mee met je favoriete foto’s!

De kunst van het oude Griekenland 
had en heeft een enorme invloed op 
de cultuur van vele landen van oude 
tijden tot heden, in het bijzonder op 
het gebied van beeldhouwwerk en 
architectuur. Tempels, beeldhouw-
werken, muurschilderingen, beschil-
derd aardewerk…
Griekenland bezit hiervan zoveel 
moois dat wij vonden dat dit wel een 
zeer uitgebreid onderwerp kon zijn 
voor onze jaarlijkse fotowedstrijd.
Kon jij van deze prachtstukken een 
leuke foto maken?  Lees vlug de deel-
nemingsvoorwaarden en wacht dan 
niet langer om je foto “wedstrijdklaar” 
te maken. Stel het weer niet uit maar 
doe mee!
Alle ingezonden foto’s worden ten-
toongesteld op onze nieuwjaarsrecep-
tie van vrijdag, 29 januari 2016, waar 
ook de prijzen aan de winnaars zul-
len overhandigd worden. Filmclub 
ACINA staat dit jaar weer klaar voor 
de jurering en het aanwezige publiek  
bepaalt de publieksprijs.

De geselecteerde foto’s zullen, mits 
jouw toestemming, gebruikt worden 
om de voorpagina van ons tijdschrift 
op te fleuren daarom komen voortaan 
nog enkel kleurfoto’s in aanmerking. 
Als extraatje mag elke deelnemer één 
van zijn ingezonden foto’s doorzenden 
naar webmaster Frank. Zij worden dan 
gebruikt om de site op te vrolijken.
OPGELET: gezien de vakantieperi-
ode vraagt ACINA om tijdig over de 
foto’s te kunnen beschikken want de 
jurering is geen werkje van één avond. 
De afsluitdatum is 1 DECEMBER 
2015!

Deelnemingsvoorwaarden:
• Enkel leden van Chirapsia kun-

nen deelnemen.
• Maximaal 5 foto’s per lidnummer 

inzenden.
• Enkel kleurenfoto's 
• Minimumafmeting van de foto’s: 

10 x 13 cm en maximumafmeting 
13 x 18 cm

• De foto’s worden gekleefd op een 
witte of zwarte achtergrond van 
A4 –formaat: (21 x 29,7 cm)

• Per foto moet er vooraan een plaats-
aanduiding vermeld worden.

• Op de keerzijde een klevertje aan-
brengen met jouw CODE, geen 
naam!

• Samen met jouw foto’s bezorg je 
een gesloten omslag waarop jouw 
code staat en binnenin jouw naam 
en volledig adres. Belangrijk! 

• Enkel foto’s die voldoen aan deze 
afspraken komen in aanmerking 
voor een prijs.

De inzendingen dienen toe te 
komen op volgend adres:
CHIRAPSIA vzw
Rompelei 12 B  - 2550 Kontich

UITERLIJK 1 DECEMBER 2015

GRIEKSE OUDHEID
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Tsipras belooft snelle uitvoering 
hervormingen - Hoofdinhoud
dinsdag 6 oktober 2015, 8:20

ATHENE (ANP/DPA/RTR) - De 
recent herkozen Griekse premier 
Alexis Tsipras belooft vaart te maken 
met de hervormingen die zijn afge-
sproken met de internationale schuld-
eisers van Griekenland. Dat heeft 
hij maandag gezegd in het Griekse  
parlement.

Tsipras verklaarde dat dit "de enige 
weg'' is voor het land om uit de econo-
mische crisis te komen. Griekenland 
heeft van de schuldeisers in totaal 
86 miljard euro aan extra noodsteun 
toegezegd gekregen. Volgens Tsipras 
moet Griekenland zijn geloofwaardig-
heid terugwinnen. "De weg zal niet 
makkelijk zijn en we moeten op onze 
tanden bijten'', zei de premier.

Hij hamerde wederom op een schul-
denverlichting voor zijn land, onder 
meer via langere looptijden en lagere 
rentes. Dat zou een essentiële voor-
waarde zijn om weer te kunnen 
groeien en toegang te krijgen tot de 
financiële markten, aldus Tsipras.

Eerder op de dag werden de minis-
ters van Financiën van de eurozone 
het eens over een lijst met maatre-
gelen die Griekenland moet door-
voeren voordat meer geld wordt 
overgemaakt. Eurogroepvoorzitter 
Jeroen Dijsselbloem zei dat eventueel 
gepraat kan worden over maatrege-
len om de enorme schuldenberg van 
Griekenland te verlichten, maar dat 
er eerst nog een hoop dingen gedaan 
moeten worden.

Antieke luxe goederen gevonden 
in scheepswrak Antikythera

Bij een expeditie in het beroemde 
Antikythera-scheepswrak hebben onder-
waterarcheologen meer dan vijftig  
nieuwe luxueuze voorwerpen ontdekt.
In het wrak vonden ze onder meer een 
bronzen armsteun (mogelijk van een 
troon), overblijfselen van een benen 
fluit,  een lagynos (tafelkruik), een 
pion uit een oud bordspel, luxe aar-
dewerk en fijn glaswerk. Ook werden 
delen van het schip zelf naar boven 
gehaald. Ze vonden ook stukjes brons: 
kleine en grote spijkers en een stuk 
van een pollepel of koekenpan.
Vijftien loden artefacten, waaronder 
twee stukken van een anker,  worden 
aan een isotopisch onderzoek onder-
worpen. Die analyse moet uitwijzen 
waar het lood vandaan kwam en kan 
zo de thuishaven van het schip bepalen.
Volgens een archeoloog van de Woods 
Hole Oceanographic Institution 
(WHOI) liggen er nog veel meer 
voorwerpen in het wrak. “Dit scheeps-
wrak is nog lang niet uitgeput. Elke 
duik levert prachtige vondsten op 
en laat zien hoe de elite leefde in de 
tijd van Caesar”, aldus expeditieleider 
Brendan Foley van WHOI.
Het Romeinse scheepswrak waarin 
het Antikythera-mechanisme (een 
soort analoge computer met 29 bron-
zen tandwielen) werd gevonden, stamt 
uit ongeveer 60 voor Christus en werd 
in 1900-1901 door sponsduikers ont-
dekt bij het eiland Antikythera. Het 
was de eerste archeologische onder-
water-expeditie in Griekenland. Toen 
werden er behalve het Antikythera-
mechanisme ook marmeren en bron-
zen beelden opgedoken. In 1976 

organiseerde de Griekse archeolo-
gische dienst en de legendarische 
‘Calypso’ van Jean-Jacques Cousteau 
een tweede expeditie.
In september 2014 werd pas de vol-
gende expeditie ondernomen. De 
duik, waarbij de talloze voorwer-
pen werden gevonden, is onderdeel 
van het meerjarige project Return to 
Antikythera. De onderzoekers maak-
ten een hoge-resolutie 3D-kaart van 
de site en ontdekten dat een groot 
deel van de scheepslading bewaard is 
gebleven onder de sedimenten.
Het is de bedoeling om de artefacten 
uit het wrak te herstellen en daardoor 
inzicht te krijgen in de geschiedenis 
van het schip.

Roos schrijft een vervolg op haar 
dagboek in de Griekse crisis

Bruno Tersago
Hoewel ik Roos Mavrikou-
Zevenhuizen nooit heb ontmoet, 
heb ik toch het gevoel dat ik haar 
ken. Roos houdt samen met haar 
man Nikos het hotel Achilleion open 
op het Sporaden-eiland Skyros. Een 
eiland dat hoog op mijn verlang-
lijst staat, maar waar ik nog niet ben 
geweest. John Travolta en Robert De 
Niro zijn er wel geweest en hadden er 
enkel lovende woorden over.
Toen ik volop in de voorbereidende 
fase was van mijn eigen boek, had Roos 
al haar “Een dagboek in de Griekse 
crisis” uit. Ik heb het boek tijdens de 
zomer van 2013 op 3 avonden uit gele-
zen. Roos beschrijft hoe moeilijk ze het 
heeft om de eindjes aan mekaar te kno-
pen en om het hotel samen met haar 
man draaiende te houden. In haar dag-
boek schrijft ze de dagelijkse beslom-
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meringen van zich af. Hoe moeilijk het 
is om haar kinderen groot te brengen 
in deze tijden van crisis. Ik vond het 
zo moedig van haar: zichzelf zo bloot 
geven en je emoties zo bloot leggen 
bij de crisis die dit land en haar hele 
familie zo hard raakt. Gemakkelijk 
moet het zeker niet zijn geweest, maar 
omdat haar verhaal zo persoonlijk is, 
voel je met haar mee. En zo heb ik dus 
Roos toch een beetje leren kennen. En 
niet alleen Roos, maar ook Skyros, als 
eiland, waar de crisis ook flink heeft 
toegeslagen. Het is een eiland dat off 
the beaten track ligt en dat ook lang 
niet alle voorzienigheden heeft. Wat 
tot heel wat problemen leidt, zoals 
ik uit het boek van Roos kon opma-
ken. We hebben allebei onze bezighe-
den maar soms wisselen we wel eens 
mails met elkaar uit. En zo kwam er 
vorige week het bericht dat Roos een 
vervolg op haar boek heeft geschreven. 
Misschien niet echt verrassend met de 
titel: “Een dagboek in de Griekse crisis; 
deel 2”. Er zijn heel wat mensen die mij 
al hebben gevraagd wanneer er een ver-
volg op mijn boek komt. Ik vond het 
sowieso een moeilijke bevalling en ik 
werd niet vrolijk van het schrijven. Ik 
kan me voorstellen dat het voor Roos 
nog veel moeilijker moet zijn geweest 
want ze beschrijft toch weer ellende en 
moeilijkheden, hoewel ze naar eigen 
zeggen dit keer ook aandacht heeft 
besteed aan de politieke situatie (hoe-
wel misschien minder dan dat ik dat 
heb gedaan).
Voorbeeld daarvan is de brief die Roos 
naar landgenoot Jeroen Dijsselbloem 
stuurde toen die in februari de onder-
handelingen tussen de eurogroep en 
Griekenland aan het leiden was. Ze 
vroeg om meer begrip van de soci-

aal-democraat en hoopte op een ant-
woord. Ik weet niet of dat antwoord 
er ooit is gekomen. Van begrip is er in 
ieder geval geen sprake geweest.
Ondanks het feit dat ik het boek zelf 
nog niet heb gelezen, weet ik dat ik 
het nu al kan aanraden. Ik baseer me 
op het eerste deel en ik kan zeggen dat 
Roos heel vlot schrijft en dat ze vooral 
veel inzicht verschaft in hoe het leven 
in Griekenland is. En daar kunnen 
niet genoeg voorbeelden van worden 
gegeven. Omdat er nog steeds te wei-
nig begrip is. Omdat de situatie nog 
steeds te weinig gekend is. Roos staat 
met haar gezin voor een heel moeilijke 
winter. De steunprogramma’s van de 
overheid liggen stil terwijl het hotel 
kosten heeft gemaakt. Een klassiek 
verhaal van hoe ook de Griekse mid-
denstand zwaar wordt geraakt.
Het boek van Roos is niet bij de boek-
handel op de hoek te verkrijgen, maar 
wel online. Ik heb het in ieder geval 
al besteld.

Vijf goede redenen om naar 
Corfu te gaan

Corfu is een prachtig Grieks eiland, 
dat je per vliegtuig, maar ook gemak-
kelijk met de auto en boot kunt berei-
ken, via Italië. Wij hebben Corfu 
zowel met het vliegtuig, als met de 
auto en boot bezocht. Beide opties 
zijn zeker voor herhaling vatbaar want 
het is daar zo mooi! Bewijs nodig?

1. Corfu-stad
De charmante hoofdstad met haar 
mooie pleinen en smalle paadjes, de 
oude en nieuwe vesting, de prachtige 
gebouwen. Door de eeuwen heen heb-
ben hier vele volken gewoond. Zowel 

de Engelsen (te zien aan het kasteel 
Mon Repos en het Paleis van St. - 
Michael) als de Venetianen (Het oude 
en het nieuwe Fort) lieten hier hun 
sporen duidelijk na. De Fransen heb-
ben de bomen gepland rond het park 
in Kerkyra-stad: de Espanade. De ter-
rassen die grenzen aan de Esplanade 
zijn geïnspireerd op de Rue de Rivoli in 
Parijs. Toch is Kerkyra-stad een echte 
Griekse stad. De authentieke Griekse 
sfeer doe je op bij de orthodoxe kathe-
draal, in het Byzantijns museum en 
het Archeologisch museum. En uiter-
aard proef je de Griekse sfeer letterlijk 
in de talrijke taverna's en cafeetjes.

2. Het paleis van Sissi (Achilleion)
Dit paleis is in het jaar 1890 gebouwd 
door de Italiaanse architect Raffaele 
Caritto. Het hele project is door 
de vroegere Keizerin Elisabeth uit 
Oostenrijk, beter bekend als 'Sissi', 
gefinancierd. Elisabeth wilde hier 
vanwege haar slechte gezondheid een 
tweede verblijfplaats hebben. Het ligt 
bij Gastouri, 10 kilometer ten zuid-
oosten van Corfu stad.  De tuinen van 
het paleis zijn erg bijzonder, want hier 
zijn o.a. beelden te zien van figuren uit 
de Griekse mythologie zoals  het beeld 
van de 'Stervende Achilles' en de beel-
den van de '9 muzen'.

3. De prachtige rotsformaties in Sidari
De grootste attractie van Sidari is het 
beroemde Canal d' Amour. Dat zijn 
inhammen die tussen de zandsteen-
rotsen zijn ontstaan doordat het zee-
water de zachte zandsteen heeft weg-
geslepen. Men beweert over het aldus 
ontstane kanaal dat  ieder stel dat in 
het kanaal zwemt altijd samen bij 
elkaar zal blijven.
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4. De tientalle mooie stranden over 
het hele eiland
Op Corfu zijn tientalle mooie zand- 
en kiezelstranden. Er zijn drukbe-
zochte stranden en rustige stranden, 
grote en kleine.

5. De groene natuur van Corfu
Corfu hoort tot de groenste Griekse 
eilanden. Je zult verbaasd zijn over de 
weelderige natuur.

Griekenland versoepelt kapitaal-
controles

Het Griekse ministerie van Financiën 
heeft aangekondigd dat de kapitaal-
controle wordt versoepeld.
Grieken die hun  geld uit het buiten-
land weer bij een Griekse bank onder-
brengen, kunnen tien procent van dat 
bedrag opnemen. Voor alle anderen 
blijft de opnamelimiet van 420 euro 
van kracht.
De Griekse regering hoopt op deze 
manier het spaargeld dat sinds janu-
ari massaal naar het buitenland werd 
gesluisd, terug in het land krijgen.
In augustus, toen Griekenland een 
akkoord met de schuldeisers bereikte, 
kwam er voor het eerst netto spaar-
geld bij op de Griekse bankrekenin-
gen. Het gaat om een bedrag van 449 
miljoen euro.
Sinds eind juni kunnen Grieken 
slechts een gelimiteerd bedrag opne-
men van hun bankrekening. Per week 
mag er maximaal 420 euro worden 
opgenomen. Ook is het niet mogelijk 
om geld over te maken naar het bui-
tenland.
De regering nam deze maatregelen 
om te voorkomen dat de banken ver-
der in de problemen zouden komen 

en zouden omvallen. De banken in 
Griekenland waren deze zomer drie 
weken gesloten.

Zal Griekenland tijdig de hot-
spots klaar hebben? 

Bruno Tersago 
ma 12/10/2015

In het kader van het Europese sprei-
dingsplan, moeten er aan de Europese 
buitengrenzen zogenaamde hotspots 
komen, registratiecentra, waar eco-
nomische migranten moeten wor-
den gescheiden van vluchtelingen. De 
Griekse overheid heeft gezegd dat ze 
tegen eind oktober drie hotspots klaar 
zou hebben op de eilanden Lesbos, 
Kos en Leros, en dat er ook een cen-
traal registratiecentrum in de haven-
stad Piraeus, bij Athene, zou komen. 
Het is een groot vraagteken of dat tij-
dig zal lukken.
Afgelopen week was de Oostenrijkse 
bondskanselier Werner Faymann in 
Griekenland op bezoek om samen 
met de Griekse premier Tsipras te kij-
ken hoe de voorbereidingen van de 
hotspots vorderen. Oostenrijk zou 
namelijk 100 mensen leveren om de 
hotspots te bemannen. Hij ging een 
kijkje nemen op Lesbos, het eiland dat 
het grootste deel van de vluchtelingen 
te verwerken heeft gekregen afgelopen 
zomer en waar een registratiecentrum 
moet komen. Volgens Faymann kan 
er geen sprake van zijn dat de hotspot 
tijdig klaar zal zijn.
Op dit moment zijn er op Lesbos twee 
opvangkampen waar de vluchtelingen 
worden geregistreerd. Er is nauwelijks 
stromend water, het aantal toiletten is 
ruim onvoldoende en de tenten vol-

staan niet om alle mensen een dak 
boven het hoofd te geven. En zoals 
Faymann ook al zei: er is niet eens een 
computer. Registraties gebeuren op 
papier, in een groot boek.

Vluchtelingen van economische 
migranten scheiden
De talrijke vluchtelingen die op ver-
schillende plaatsen op het eiland aan-
spoelen, moeten vaak te voet naar een 
van de kampen om zich er te laten 
registreren. Dat is een tocht van 60 
kilometer. Er is geen enkele vorm 
van opvang of vervoer voorzien en ze 
worden enkel geholpen door vrijwil-
ligers of medewerkers van vluchtelin-
genorganisaties en NGO’s die op het 
eiland aanwezig zijn. De Griekse wet-
geving laat niet toe om mensen zon-
der papieren te vervoeren. Je riskeert 
dan een boete of zelfs gevangenisstraf 
op beschuldiging van mensensmok-
kel. Sinds de regering Tsipras aan de 
macht is, is er meer flexibiliteit en 
worden er af en toe bussen ingezet 
voor het vervoer van de vluchtelingen.
Wanneer ze in de kampen aanko-
men, moeten ze worden geregistreerd. 
Politieagenten nemen vingerafdruk-
ken en foto’s, maar worden overspoeld 
door het aantal vluchtelingen. Dat 
leidt tot frustratie en af en toe wordt 
geweld gebruikt om de gemoederen te 
bedaren. De bedoeling van de regis-
tratie is dat vluchtelingen van econo-
mische migranten worden geschei-
den. Met name de Syriërs krijgen een 
speciale behandeling en mogen via de 
ferry doorreizen naar Athene. De iden-
tificatie gebeurt aan de hand van een 
paar vragen die moeten worden ver-
taald door vrijwilligers, en door pas-
poortcontrole. Afghanen, Irakezen en 
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andere migranten voelen zich gediscri-
mineerd en willen dezelfde behande-
ling krijgen. De registratieprocedure 
zit vol gaten, valse paspoorten worden 
vaak niet opgemerkt en ook niet-Syri-
ërs krijgen vaak de begeerde papieren 
die hen toelaten om door te reizen. 
Gezien er op dit moment geen con-
crete procedure is om mensen terug 
te sturen, zou dat betekenen dat ze op 
het eiland moeten blijven. Maar daar 
is te weinig plaats.
De situatie in Leros en Kos is op dit 
moment niet zo schrijnend als in 
Lesbos, maar ook daar is er nog heel 
wat werk nodig voor een operationele 
hotspot klaar is.

Centrale registratiepost
De Oostenrijkse bondskanselier heeft 
overigens niet eens de echte schrij-
nende werkelijkheid gezien: net voor 
het bezoek van Tsipras en Faymann 
werd er op Lesbos koortsachtige 
gewerkt om de etalage een beetje op te 
poetsen. De opvangkampen Moria en 
Kara Tepe werden opgeruimd. De dag 
voor het bezoek kwamen niet minder 
dan vier ferryboten langs om vluch-
telingen snel op te pikken en naar 
Piraeus te brengen.
Op de dag dat de Oostenrijkse bonds-
kanselier op Lesbos zat, kwamen meer 
dan 3000 vluchtelingen in Piraeus 
aan waar dus een centrale registratie-
post zou moeten komen, hoewel daar 
voorlopig nog heel weinig te mer-
ken is van enige voorbereidingen. 
Meermaals per week komen ferrybo-
ten aan met Syrische vluchtelingen. 
Je ziet dan telkens een menigte van 
om en bij de 2500 mensen die zo snel 
mogelijk naar het centrum van Athene 
trekt om daar op bussen te stappen die 

hen naar Idomeni brengen, de grens-
overgang met FYROM. Doel van 
de vele vluchtelingen is Duitsland te 
bereiken. Tussen 12 september en 6 
oktober brachten de ferry’s overigens 
45.875 vluchtelingen aan land in de 
havenstad bij Athene.

Overheid lijkt de grote afwezige
Diegenen die het geld niet hebben 
om verder te reizen, blijven hangen in 
Athene. In feite wordt hier al min of 
meer een onderscheid gemaakt tussen 
vluchtelingen en economische migran-
ten: de meeste Syriërs komen uit de 
middenklasse en hebben voldoende 
geld om verder te reizen. Andere nati-
onaliteiten die hun geluk in Europa 
komen zoeken, geraken vaak niet 
verder dan Griekenland. Afgelopen 
zomer zaten er zo honderden men-
sen in het centrale park Pedion Tou 
Areos en later op het Victoriaplein, 
maar sinds het is beginnen regenen, 
hebben verschillende gemeenteraden 
de verlaten Olympische stadions ter 
beschikking gesteld, waar de vluchte-
lingen op dekens op de grond slapen 
of hun tentjes opzetten om toch enige 
vorm van privacy te hebben. De over-
heid lijkt de grote afwezige in die sta-
dions. De opvang wordt eens te meer 
geregeld door vrijwilligers.
Ook hier lijkt voorlopig nog geen 
gecoördineerde aanpak te zijn: de 
vluchtelingen worden op de eilanden 
op de schepen gezet, maar niemand 
schijnt er over te hebben nagedacht 
wat er nadien met hen moet gebeu-
ren. Dat zet toch wel wat vraagtekens 
bij het opstarten van de Griekse hot-
spots. En zelfs al komen die er op tijd 
en werken ze zoals voorzien, dan nog 
zijn de mazen van het net wellicht nog 

te groot. Er zijn tijdens deze zomer 
vluchtelingen aangetroffen op eilan-
den die al een stuk dichter bij Athene 
liggen, zoals Amorgos of zelfs Skyros.
Overigens is de problematiek van de 
hotspots niet de enige kopzorg voor 
Europa. De stroom van vluchtelingen 
gaat onverminderd voort. Gevreesd 
wordt dat er meer mensen de verdrin-
kingsdood zullen vinden, nu de weers-
omstandigheden slechter worden. Op 
Lesbos geeft de plaatselijke overheid 
aan dat er nu al te weinig plaats is om 
de slachtoffers te begraven.
Volgens de Internationale Organisatie 
voor Migratie IOM zijn er dit jaar 
al ongeveer 428.000 mensen aan-
gekomen op de Griekse eilanden. 
Afgelopen vrijdag zei de organi-
satie dat het aantal mensen dat in 
Griekenland dagelijks aankomt, nu 
op 7000 staat. Een overtocht van 
Turkije naar Griekenland kost via het 
smokkelcircuit minstens 1000 euro 
(met een gewone ferry kan je de tocht 
maken voor 20 euro). Het overzet-
ten is dus een hele lucratieve handel, 
waartegen Europa zou gaan optreden 
door de boten van de mensensmok-
kelaars te vernietigen. Hoe dat precies 
zou gaan werken bij de rubberbootjes 
die vanaf de Turkse kust vertrekken, is 
nog niet helemaal duidelijk. Zonder 
de hulp van Turkije lijkt dat bijna een 
onmogelijke opdracht.



WANNEER? UUR? WIE OF WAT? WAAR?

Di 10 november - Pentology in concert 
Griekse avond met groot buffet, optreden van 
“I Ellines”, en dansgroep enz.

Cultureel Centrum Muze, 
balzaal, 
Dekenstraat 40,
3550 Heusden-Zolder

Wo 17 februari 20u00 Nana Mouskouri 
The happy Birthday Tour

CC Hasselt, 
Kunstlaan 5, 3500 Hasselt

Do 18 februari 20u00 Nana Mouskouri 
The happy Birthday Tour

CC Hasselt, 
Kunstlaan 5, 3500 Hasselt

AGENDA GRIEKSE MUZIEK IN BELGIE EN NEDERLAND
Uitgegeven door www.skopos.be
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Feestzalen de Watermeulen 
Burchtstraat 160

9150 Kruibeke 
Tel: 03/774 37 00 

GSM: 0475/28 69 50 
E-mail: info@watermeulen.be

www.watermeulen.be

Culinaire zeiltrips - Sailndine
Colijnsplaat Oosterschelde NL

Zeil mee met de microbe
GSM: 0475/28 69 50

Klasseclubslager Van Raemdonck
@ proxy delhaize

Linkeroever
Tel : 03 2190292

vanraemdonck@klasseslager.be

Proxy Delhaize Linkeroever
Fred. Van Eedenplein 4b

2050 Antwerpen Lo
Tel : 03 2190292

bestel@proxylinkeroever.be
open maandag tot en met zaterdag

08.00  tot  19.00 uur
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Z E U S 
GRIEKS RESTAURANT
met heerlijk tuinterras

Molenstr. 31 te Kontich...03 448 34 99

Grieks restaurant ZEUS de plaats om al
uw feesten te organiseren, maar ook voor

een sfeervol etentje of zakenlunch. Patron Zoïs
brengt u nog de echte griekse sfeer op tafel!

dinsdag t/m zondag   16.00 - 21.30u

maandag GESLOTEN of op afspraak

iedere dag (ook op de middag) kan er gegeten

worden vanaf 6 pers. mits reservatie!

Reserveren op 03 448 34 99

www.resto-zeus.be      info@resto-zeus.be 

van dijckstraat 26

è


