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AtJ U TID WORDT VAN VERENI6IN6
GRONINGEN-GRlEKENLANDKO/viTOP
DEZEPIAAT' EEN'TICKERMETUW
'OAflO'
NAAÀl EN ADRES EN KRI'GT U

We hopen dat u inmiddelseen fijne vakantieachter de rug heeft en weer met írisse moed een

ALnO/vrATlÍH

OPCESTUURD!

nieuw verenigingsjaartegemoet ziet. Elders in deze O Mylosvindt u de activiteitenvan het
komendejaar.We hebbener zin in!
We maken u erop attent dat -mits de vergaderinghet heeft goedgekeurd-er op de Algemene
Ledenvergadering
van 26 septembereen bestuurswisseling
heeft plaatsgevonden.
Onze nieuwe
secretarisis nu Annemienvan de Meer, Ruiterstraat33,97 1| CD in Groningen,met het
De nieuwe
telefoonnummer050 - 3148929.Haaradresis dusook ons nieuweverenigingsadres.

0L0t0tl
Vcreniging Groningen"Griekênland oryanisêèrt en stimuleert actiYh€hen die biidmgen an de be-

penningmeester
is RoelieSchuitemaen JanVeenstrazal de zaalcoórdinatie
op zich nemen.

kendheid van de Grief<se cultuun

De aÍtredendebestuursleden
SaskiaNiemeijer,Gea van Puttenen Ruth van Royenworden bij

Het bf-siuur bêstoat uit;

deze hartelijk dankgezegdvoor hun jarenlangeinzet voor de vereniging.
'O Mylos'.U kunt dus
Saskiablijft gelukkigwel redaktrice van
uw kopij voor deze nieuwsbrief
Het bestuur

naar haar adres blijven sturen.

Van dezomernaat
oewlnter...
í.

Paulien de Roever - voonitter
Annemien wn de Meer-*cretaris
Roelie SchuÍtema - penn ingmeeóier
- tekstnn

Michiel Koperdrot

Ekke Schuitem - werkgroepen
Jan Veenstra - zaal

SEPTEMBER
'wijnmaand'
Naaí datseptemberde
is,begintin deze
maandook het kerkelijkjaar.

Ve r. G roninge n4 ríekenlond:
Ruite6traet33,97l

I CD Gronintèn

Udmootschop: J35,- per iaar
Gezinnen f50,-

Studemen f 17,50

Gíronummer: 7578255 t.n.v

DoorMoiëtto loonnidou

Inverschillende
gebiedenhebbende Gnekengewoon-

Het Griekse woord voor herfst is Fthinóporo,
een

ten in íand gehoudendie met dat kerkelijk;aar
te

Kopij voor de níeuwsbrtef:

woord uit het Oudgrieks dat'de tljd woorinde vruch-

makenhebben.Deze gewoontenlijkenop die van

LieÊt op floppy {WP S,x} instaeen

ten vergoon'betekent.

nieuwjaarsdag
en zijnbedoeldom de voorspoedvoor

De herfst is een melancholiek
seizoen,omdat de

het nieuwejaarte garanderen.Zokomt de priester,

Ver. Groningen - Griekenland.

naar: Vee Grooingen-Griekenland
p.a. Saskia Niemeijer
Nieuwe Bleekerctraac 14 F
9718 Ej Groningen

winter nadert, maar toch ook een optimistische

om het huis met wijwaterte besprenkelen,
een

tijd, omdat de oogsteenonbezorgdeoverwintering

granaatappel
doormiddente snijdenen de zaadjes

garandeert.In de her-fstworden weliswaar de da-

uit te strooien,met de bedoelingdat die njkdom

Roelie * Ëkke Schuitgrna, Erna &

gen korter, maartoch kan de zon in de herfst nog

brengen.Ook let men op wie die dagde eeríe gaí

Hichial Koperdraat, Paulien de

zeer warm zijn, zeker in het begin.

is (depodorikó),
om hemhet symbolisch
brood,wa-

Alleen de maandnovemberis een echte voorbode

ter en suikeraante bieden.

vande winter.We besprekenhieronderde maan-

Het belangrijkíefeest van deze maandvalt op 14

den van de herfst en hun feestdagen.

september:dan wordt het Feestvon hetfilrulsgevierd.

Íedoctle & tekstverwerking;
Saskia NiemeÍier,

Hartin Baving,

Roever
vormgeving & opmaak:
Michiel KopêrdrÁat
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Deze dag vormt een belangrijkemijlpaalin de tijd

NOVEMBER

omdat die de overgangbetekentvande zomer naar

De laatíe maandvan de herfst heeft de meeste

Grieks toneel bii Groningen-Griekenland!

de herfst.Met dit Feestvonhet Krulsisde voorbereiding vedrondenvan het zaad dat de aarde weer

namen.Men noemt hem Regenmoond
$/rocháris)
-omdat
de dagen in verhouVelorene(Chaméno)

ln rnéi 1,999willen *ë sen
toneelstuk opvoeren.
We zouden kunnen denken
aan het satirische blijspel
'Krl<kem'
van Aristophanes
ofeen treuripel van
Euripides.Om dit toneelstuk te kunnen opvoeren
hebben we spelers nodig!
flebt u altiid, al,èens willèn
acterenl Pleldt u dan án.
Het is geen punt om tiidens
de ópvoeiingd€ tèkst in,de
hand te houden.
U kunt zich opgeven bil
onze nieuwe secretaris
Annemien van de Meer.
l.Jtar adresi:,ons.:n iêuwe :

vruchtbaarzal maken,De Kerk eert dan de Kruis-

ding tot de nachtenheel kort ziln- of men noemt

verheffing
door de HeiligeHelena,de moedervan

hem Andreos,naarhet feeí van de heiligeAndreas

keizerKonstantijn
de Grote.

/nn

?O nnrramhpr\

De traditieleertdattoen HelenanaarGolgothaging

Er zijnheelveelfeeíen in dezemaand:

om het kuis van Christuste zoeken,een geurige

Op B november is het feeí van de aartsengelen

plant,de basilicum,
haaraanweeswelkevanallekrui-

Het feestvande heiligeMinasis
Gabriëlen Michaë|.

sen het kruisvanJezuswas.Om dezeredenzijn de

van
op | | november.Minasis de beschermheilige

ker4<en
op deze dag versierdmet potten basilicum de veehouders.Wat voor de veehoudershet feest
die door de gelovigen
Aan het
wordenmeegebracht.

het
vande heiligeMinasis,zo vierende landbouwers

eindvan de diení besprenkelt
de pneíer hen met

feestvan de heiligeFílippos
op l4 november

een takje basilicumdat hij in gewijdwater heeft ge-

hebbenhun beschermerde heiOok de bedelaars

isvoor de Grieken
dompeld.De geurvanbasilicum

ligeJohannesde Aalmoezenier,de patriarchvan

de geur van de her"fí.

Alexandriëdie in de jarenvan keizerHeracleosbe-

verreËig,i
ngsadtes;,,
Ruiterstraat33,,, , i ,
971I CD,Groningen:
TÊlêfoon:',050,3,148929

OKTOBER

heid.Het feestvanJohannes
de Admoezenierwordt
gevierdop l2 november

PlfiAïltí

Oktober is de maand van het zaaienen wordt
'Sportls'
(zaaimaand)genoemd.
daarom ook wel
Gewoonlijkregenthet in dezemaand,maarde laat-

3Oíe, het feeí van de heiligeAndreas.De naam
'ondreio'
(dapvan deze heiligewordt afgeleidvan

Dé È,edaktiéven:,o,,MyJos::is
,,
op zoek naan illustratiemateriaal. Allerlei afbeeldingen/foto's dié met Giiekenland G maken hebben
ziln welkom. Zàls u kunt
zíen..*órdt..gÈ.1vee[
.g rbik
gemaakt van zwartlwitptaaties (bitrnaps) omdàt ze
mÍnder'zwaar'zijn. Uw
reactie gra4g naar Michiel
Kopeidraat" 0592 5,+4833.

kend is gewordendoor zijnaalmoezenen liefdadig-

ste dagenvan oktoberzijndoorgaanswamnen wor-

dendaaromdoor hetvolk'delieinezomergenoemd. perheid).Het feestsymboliseertde veríerking van
l n d e z e t i j d i s G r i e k e n l a n dv o l v a n b l o e i e n d e de winted<ouen het wachtenop de, in die tijd voor
chrysanten:
de traditie leert dat Oktober op aarde

de landbouwzo nuttige,sneeuw,Op deze dag eet

ronddwaaldeen weendeom de verlorenbloemen,

mengewoonlijk
en gekooktemars.Het feest
oliebollen

om de bladerendie van de bomen afuielenen om

vande heiligeAndreaswordt in de volksmeteorologie

de wolken die zich aande hemelverzamelden.
De

Hiema volgt
beschouwdalshet eerstewinter-feest.

chrysantenverzochtenGod toen dat Hij mooie da-

aon

gen zou gevenen dat Hij hen in oktober zou laten

f e e s t da g en ,

bloeien.
Aldusgeschieddel

met alshoog-

Het belangrijkíefeestvandezemaandisdat van de

tênrnt

[itilÍf..fifiI[Ëi
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KunstenVliegwert'is
een '
kookboekie kóop met
meer dàn 100Giiekse
meezèreCeptèn
ióoi maai
/9,95 ! Er is nog iooiraad.

halo

rii

het

HeiligeDimítrios,op 26 oktober.De heiligeDimítnos

Kerstfeest,

is beschermervan de stadThessaloniki
en dit feest

I ttddt

wordt daardan ook uitbundiggevierd.Op dezedag

over een vol-

wordt gewoonlijkde nieuwewijn geopenden ge-

genoe Keer

^"

meer.
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Kusst en Vliegrerk
Oude Kijk ín
't
Jatstraat 10. Groningen

6Hrtl(t[ffiÍÍtil
Bij minimaall0 deelnemeri
start er vanafoktober een
begÍnnersgroep,
geleid
doo,È;Ruthwh,,,Koyen;,,Geef
ie:snelop: 0595425098

Verreweghet grootíe feestin novembervalt op de

uadl
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2 kleine paprika's (kleur naar keuze)
50 gram feta
I eetlepel pÍnb@mpitt€n
I eedepel olijfolie
I hardgekookt ei
Yerse PePer

Gevulde paprika's (voor 4 personen)
Paprika'swassen,dwars doorsnijdenen zaadlilstenverwijderen. Halve paprika'sin weinigwater max. 5 minuten koken (afgedekt)en laten uitlekken.
Intussen de grill op hoogste stand voorverwarmen. De feta en het ei
verkruimelen,wat peper er over malen en samen met de pilnboompitten
en de helft van de olijfolie tot een papje roeren. Dit papjevervolgensin de
4 (halve)paprika'sscheppen.Met de rest van de olijfolie de buitenzijdevan
de paprika's insmeren en ze op een afstand van + l0 cm onder de grill
plaatsenen ca.8 minuten roosteren.
Monin Boving
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Muziekuit
Griekenland

é)i'r:'l-È.-z
n qe n
| "l

I

Z*\JtteKentana

een schitterendconceft gaf van zowel haar eigen
prachtigeliederenalscompositiesvan voornamelijk
j o n g e c o m p o n i s t e nN
. u b r e n g tz i j e e n d u b b e l programma.In het eerste deel zal ze met de

De serie Muziek uit Griekenlond(vier concerten)

Tunesische
zangeres
LamiaBediouiliederenuit het

gaat alweer haar achtsteseizoenin. Zij komt tot

Middellandse
Zee-gebiedten gehore brengen.Het

stand dankzijsamenwerkingmet- en grote kennis

tweede deel bestaat uit sefardischeliederen uit

van zakenvan Anna losifidouvan Sferra.de stich-

Thessaloniki,
die behorentot de traditie van de uit

ting die zich inzet voor de promotie van Griekse

Spanjeafkomstigejoden. Deze groep maakteeer-

muziekin Nederland.

wenlang(1492-1940)
deeluit van de bevolkingvan
Thessalonikien had grote cultureleinvloed.Savina

DoorRoe/leSchuitemo
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Yannatouis de reddendeengelvan deze liederen,

"Yonnotou zingt werkelijk prochtig. Technisch perfect en met
een subtiel gevoel
voor dromo.
Moor het wos niet olleen de klosse von de
zongeres en hoor begeleideÊ die het publiek odemloos deed
toehoren. Het bijzondere korokter, de lo-

0lftfl
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NffiAÍ
Het,,lnsthuut:,Niê$w i.Griêls
en,BpamologiC::bèsttat dit
jaar 25 jaar en organiseert
'
het káder h;iêrvan,,allerlei
activitêiten waaronder dit
symposium over Rigas
Pheraiosop 6,november,
Precies 200 iaar geleden
werd deze Uetenae Oictrter/schrijver door de
Turkse óverheersers gémarteld en onthoofd Cn in
Bèlgrado in de Donau !egooid. Hii r,ras nameliik
ook vriiheidsstriider óp de
Balkán en brack de ievoltè
tegén de Turken op gang.
Nog steeds *ordt hij in
heel Griekenhnd herdacht,
voóral in iiin geboorteplaats Velestino (het klassieke Pherai).
Eèn ionvó ovèidk eienèment krijgen alle ledèn nog
toegestuurd,
Symposfum
over RigasFeraios
6 mvember,
| 1,00- | 7-00uur
Acaderniogebouw,
od I
Broerplain,
Groningen

ding en de historische
ochtergrond von deze
sefordische muziek

IOI}(
0fB'Eil
ilAtl

speerde, eveneens

Plàêt$...êêAsti.Êqlt.r,zoekë$e,::

een grote rol."

of.a rbïádin$.'GÈt

(Utrechts Nieuwsblad)

iooi leden!

Rebètika-liederen
klinkentijdenshet eersleconced.

die totaal in de veryetelheiddreigdente raken.

De Rebètikaontstond aan het eind van de vorige

Twee jaar geledenwas zij een van de gastenin de

eeuw in de gevangenissen,
de taverna'sen de tekés

serieJoodse
muziekin Vredenburg.

(hasjkits)van de Gneksehavensteden.
Het genre

SavinaYannatouwordt in Griekenlandalom gepre-

!EVEN'iv\I DDEIEN

vertoont zekere overeenkomstenmet de Ameri-

zen om de hoge kwaliteitdie zij in heel haarwerk

VERPAKKIN6EN

kaanseblues,Spaanseflamenco,Argentijnsetango
en Portugesefado - niet muzikaalgezien,maar wat

trachtte handhaven
(vanhet modemeGrieke kunst-

DRANKEN

liedtot pre-klassieke
muziek),en om haargrote vo-

KRUIDEN

betreftsocialeen cul'turele
oorsprong.Detekíen gaan

calebereiken expressiviteit
van haarnu eensmelo-

overlieíde,pijnen onrecht,vrijheiden onderdrukkng. dieuze,danweergesluierd
klinkende
íem.
BabisTsertosis een van de jongevertolkersvan de

Kortom: een echte aanrader!Je moet haar hebben

rebètikaHij zingtliederenuit de jarentwintigtot zes-

gehoord en gezien,zekernu zij naarGroningenkomt.

tig,waaronderbekendwerkvan grote rebètika-com-

Het derde conced betreft muziek uit Kreta door

ponisten.Hij wordt begeleiddoor bouzouki,gitaar,

Psaradonis,
en het laatíe concert wordt gegeven

baglamas,
viool en accordeon.

door PetrosKalwas.Dezetwee conceden zullenin

SavinaYannatou,die in novemberhaaropwachting

de volgendeMylosworden besproken.

maakt,trad al vaker op in Nederland.Zelf heb ik

Bronnen:Jaarprogram
maVredenbury en H et Gnelae
Eiland.

haargehoord en gezienin december 1993,toen zij

s

'HOARiV\A BENODIGDHEDEN

APPARATUUR

w
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,OK VOOR VERENIGINGEN

BRE/V\ÉNWEGí O
97OOAB CRONINCEN
TELf,Í<rON:o5o545or5I
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JaatprograÍïrma

. ln septemberten slotte wordt het jaar af-

GRIEKS KOKEN

geslotenmet de AlgemeneLedenvergadering, De Griel<se
keukenkent heerlijkegerechten.

CYPRUS .IIET

EILAND WAAR

APHRODITEIS

GEBOREN.

met ook weer een wedstrijdMook uw eigen De werkgroepwil erachterkomen hoeje die
gerechtenmaaK.
Groningen- Giekenlondposter!

Lezingdoor Bert Korendijk

Een goed ontwerp kan worden uitgewerkt

Men komt enigemalenper seizoenbij één

Zaterdag 14 november

en gebruiktvoor onzeaankondigingen.

van deelnemersthuisom te koken.Gerechnodig
ten die een wat langerebereidingstijd

Locatienog onbekend

hebbenworden in'eigenkeuken'vooóereid.
Bert Korendijkis lid van onze verenigingen

Het menu is steedsverschillenden wordt

heeft zich verdiept in het eilandCyprus;hij

vooraf vastgesteld.
Als de gerechtenklaarzijn

heeft op vakantiesveel matedaalover Cy-

gaat de groep aantafel en wordt het resul-

prusveaameld.Dezeavondzalhijeenvideo-

taat beoordeeld.

Íilm latenzienvan ongeveereen halfuur. De
'Memories
Ílm heet
from Cyprus'.Inde film
komen allerleiaspectenaan bod zoalsgeo-

Werkgroepen
Eennieuw seizoenis ook een goed moment

graÍie,geschiedenis,
en economie. om mee te gaandoen in één (of meer) van
archeologie

De werkgroepvindt dat ze met de huidige
zesdeelnemers
aanhet maximumzitten.Het
'dringen'
in de keuken.
wordt anderste veel
lndiener voldoendeanimois zullenwe een

Aan de hand van dia'sgeeft hij verder een

de werkgroependie binnenonzevereniging tweede eetgroepstarten,

lezing,waarbijook politiekeaspectende aan-

actieí21n.Voor meerinformatieen aanmelding Aanmeldenbij EkkeSchuitema.

kunt u
dachtkrijgen.Documentatiemateriaal

kunt u zich wendentot de contactDersoon Telefoon:0595 442748

dezeavondinzienen foto'szullenter illuíra-

van de betreffendewer4<groep.
\ryERKGROEPMUZIEK

tie aande muur hangen.
WERKGROEP CONVERSATIE

Dezewerkgroepverdieptzich in de Griekse

ANDERE ACTIVTIENEN

Doel van de werkgroepis om samente oe-

muziekZe komt ongeveereen keer per zes

U kunt dit jaar het volgendeverwachten:

fenen in Grielaconverseren.
De groep komt

weken samen in de kelder van eetcafé De

. Injanuarieen nieuwjaarsbijeenkomí.

circaI x per maandbij éénvande deelnemers So/on'in de Ooíerstraat.

. Infebruaristaateen Íilmvoorstelling
gepland. thuis. Vooraf wordt een bepaaldgespreks- Peravondkomt steedseen anderthemaaan
. In maart gaat de reis naarAmhem waar thema gekozen.Op de avondenzelf wordt
de orde,Erwordt daneen onderdeelvan de
iconenschilderJan
Vendonkeenexposrtieheeft

zo veel mogelijkin het Grieksgesproken.

Grieke muziekgekozenzoalseen bepaalde

van zijn eigeniconen.Hij geefthieroverdan

Om aandezewer*groeptekunnenmeedoen

stijl,tijdvakof aftieÍ. Daar wordl dan uitvoe-

persoonhlk
uitleg.

is wel enige basiskennis
van de Gneke taal

rig naargeluiíerd en over gesproken.

. In apnlwillenwe Corvan Sliedregturtnodi-

nodig.ContactpersoonisAns Molenaar

Het thema wordt vooóereid door één of

genom overdesandounteveftellen,
eenGneks

Telefoon:050 5032535.

van de werkgroep,
enkeledeelnemers
isom de werkOf ervoldoendebelangíelling

hokkeborddie in veel landenvariëteitenkent.
De naam komt van het Indiasesontoor,wat

WERKGROEPLITERATT]UR

groep voortgangte laten vinden is op dit

honderdsnorenbetekent.We hopen dat op

Deelnemersvandezewed<groephoudenvan

moment niet duidelijk.Daaromwordt ieder-

diezelfdeavondde dansgroepuit Eindhoven lezen.Ze lezenzo eens in de zesweken een

een die het komendeseizoenmee wil doen

van'Eftychio'eenaantalGrieke dansenzal

uit het Gneksvertaaldboek Vervolgensko-

verzocht dit kenbaarte maken bii contact-

willenlatenzien.

menze samenbijéénvande deelnemersthuis persoonLoesBruinsSlot.

. In mei de uitvoeringeen Grieksetragedie

om over de inhoudvan het boek te discus- Telefoon: 0595 432704

door ledenuit onzeeigenvereniging.
Hier zijn

siëren.ContactpersoonisJohanKwist
Telefoon:050 3123425

dus acteursen regievoor nodig!
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Islandhoppen?

hoeftje nergenszorgenoverte maken.

tochtjevanongeveervier uur duswe kunnen

De volgendemorgenalswe in Koszijn,vra-

ruíig het schipgaanverkennen.Alle luxe is

In het afgelopenvoorjaar was het weer ook

gen we de hoÍess om te vragenhoe laatwe

aanwezigen we duikenevende discoin. Na

niet om naar huis te schrijven,dus vatten

naar Lerosvertrekken.

een tijdje lopen we naarde receptieom te

wij (Loni en ik) het plan op om naar.

Evenloopt er ietstegen,daaris het Gneken-

informerenhoe laatwe er zullenzijn,zoalsje

Griekenlandte gaan.Bij het reisbureau

landvoor, we vertrekkenniet naarLerosmaar

"Pathmos?"
dat doet bij de boot naarVlieland.

vonden wij precieswat de bedoelingwas.

naarPathmos.Oké, daneersthet noordelijk-

vraagtde íeward, "Als u achteromkijkt kunt

Heerlijk op een bootje van eilandnaar ei-

ste eilanden laternaarde zuidelijkeeilanden. u het nog net zien liggen". Wij zijníomver-

land.Wat zijn wij toch een bofkonten dat

Ook was de tijd iets anders:de boot ging

baasd! We gingentoch naarPathmos?

wij dit kunnenboeken!

namelijkniet om I 1.00uur maarom 20.00

De stewardhelptons uit de droom want dit

Door StefonSchólvinck

uur.Weg mooie droom maarach,er volgen

isde ferrybootvan Rhodosnaar.. . ATHENE.

nog fantastrsche
dagen!l

Nadat we bijkomenvan de schnkhebben

We gaan islond-hoppen
van Kos, Leros,

De boot is iets andersals we ons hebben

we nog de moed om te vragenhoelangdat

KalymnosnaarPathmos.

voorgesteldwant de kleineboten varen in

duurt."Om 9 uurzijnwe in Athene"was het

We vliegennaarKosen komenin een prima

het voorseizoenniet. Daaromzitten we op

antwoord. We waren al hadstikkemoe maar
nu zaktenwe letterlijken figuurlijkin elkaar.

hotel aan.Dan naar Leros.We zien het al

een inmenseveerboot,dietegeneen stootje

voor ons:op een bootje heerlijkvan de zon

op zee kan.Op de boot zijnoveralzigeuners, De volgendedaggaater gelukkrgweer een

genietenen allesis van tevorengeregeld,je

die liggente slapen.Het is naarPathmoseen

boot terugom. . .16.00uur.
Dus moestenwe weer negenuurop de boot
In de tussenliggende
tijd hebben we de

-+-=J--

Acropolis bezochten zijn we op de terugtocht in de metro nog bestolen(niet door
Gnekennatuurlijk).
.-.----:-\
--_
-
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Moraal:Geloof niet alleswat de reisbureaus
zeggenen denkzelfookevenna!

M

'Boekenclub'

rol.
een belangrijke

ven. Papadiamandis
deed het!

'boekenclub'van
Ook dit jaar bruiste de

Heel bijzonderwas ook de leqtuurvan de
'hiíonsche'
schelmenrom
an'Pousin
lohonno'

Daarnaaí voorza1 het programma nog in
'Hetzevende
k/eed'vanEvgeniaFakinou,
een
boekwaarinwe door de ogenvandriegene-

Werlgroep Literatuur.

van EmmanuelRhordis.Hieringaanwe terug
'heldin'
naarde negendeeeuw.De
wordt ten

raties(grootmoeder,moeder/tante,ldeindoch-

Doorlohon Kwist

slotte ontmaskerdwanneer ze tijdens een

met onter) kjjken.Dit diachroneperspectief

orocessieeen kind baart en wordt dood-

der anderenhennneringenaan het leven in

activiteit. Eenverslagvan het afgelopenjaar

Het genadeloze
sarcasme
vande
Van LawrenceDurrelllazenwe'Bltter/emons geknuppeld.

klein-Aziëmaakthettot eenvande boeiend-

of Cyprus'enkegen een beeldvande deko-

schrijvertreft vaak heden,ver'ledenen toe-

ste boekenvan deze schrijfster.

lonisatie-perikelen
op het Cyprusvan de ja-

komst van de mens,maatschappij
en vooral

ln het komendeverenigingsjaarzalzeker'Ont-

ren'50.

kerk in éénwelgemiktevolzin.
moetingmet Persephone.
Eenjoor in Gieken'De moordenores' AlexandrosPapadiavan
lond'vande AmenkaansePatnciaStoftrceaan

'De
PavlosMatesisvoerdeons in
moedervon

de hond'terugnaardejarenvande Bezetting mandisspeeltop het Skrathosvan rond de

de orde komen.Prachtigvan herkenbare
ob-

op de Peleponnesos
en de jarenvlak na de

eeuwwisseling.
De socialepositievan de

Als u dit
servatieen zeer goed geschreven!

Tweede Wereldoorlogin Athene.

vrouw staathier centraal.

boektoch leest,hebt gelezenof gaatlezen,

De geschifteactriceRaraouisde tragi-komi-

In haar mededogenmet de arme gezinnen voegt u dan bij onze club om onder het ge-

scheheldinin dezeroman.De publiekever-

waarin (weer) een dochter wordt geboren,

not van een hapje en een dran(e van ge-

nedenngvanhaarmoeder,nadatdezehet in

gaatde vrouwelijkehoofdpersoonertoe over

dachtente wisselen.

de oorlog noodgedwongenhad aangelegd enkele pasgeborenmeisjeste vermoorden.
met haliaanse
officieren,
speeltin dezeroman

Neem contactop metJohanKwií.

Eenbizargegeven
om aannemelijkte
beschrij- Telefoon:050 3123425
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26 septemben
Algemene ledenvergadering
en íeestelijke bijeenkomst
met muziek

Lamskoteletten met thijmboter
Door Mortin Bavtng
Maak eerst thijmboter: Vermeng de boter met de mosterd, honing en thijm
en breng met het wat zout op smaak.Van het mengseleen rolletje maken,
inpakkenin plasticfolie en in de koelkast leggen.
Bereiding:Grill voorverwarmen op hoogste stand en de lamskotelettenbestrooien met peper en insmeren met olijfolie. Vervolgens de koteletles op
het grillrooster leggen(met lekbak),zo dicht mogelijk onder de grill, en 3 à
4 minutengrillen. Intussende tomaten halveren,8 kleine stukjesvan de
thijmboter sniidenen deze op de halvetomaten leggen.Nu de koteletjesop
het rooster keren, de tomaten ernaastplaatsenen het geheelnogmaals3 à 4
minuten grillen. De rest van de thijmboter in 8 plakjessnilden.De koteletjes
en tomaten over 4 borden verdelen.De plakiesthijmboter op de koteletjes
leggenen zo snel mogelijk opdienen.
Tip: Combineer het met rijst en/of patat frites, en met een Griekse salade.

G. Samponhuis,Violênstnat 4,
Groningen.Aanvang20.00 uur

7,9, 10& ll oktoben
Babis Tsértos & kompanía,
rebétika-muziek.
7 oktobenO 42, Niimegen
9 oktober

Vredenburg threcht

l0 oktober: Diligenti4 Den Haag
ll oktoben Kl, Kqnedie A'dam

15& l8 oktober
Dimitris Kontogiannis
&
kompanÍa,rebètika-muziek

I NT ERNET

l5 oktober: Arsenaal, Vlissingen
18 oktober: Troponinsc A'dam

l4 november:
Verenigingsavond
Lezingover Cyprusdoor
Bert Korendijk
G. Samponhuis,Violenstraat,í
Groningen.Aanvang20.00 uur

1 3 ,1 5 & l E n o v e m b e r
SavinaYannátou,
liederen uit het Middellandse zee8ebied en Sefardische
liederen uit Thessaloniki.
13novemben
Yredenburg
Utreck

8 dubbele lamskoteletjes
150 gmm achte boter of margarine
2 tieelepels mosterd
I theelepel vloeibare honing
| % theelepel thijm
4 ni€t te grote tomaten

vers€ PePer
olijfolie

N I EUWS

O MYLOS OP HET WORLD WIDE WEB?

Mylossnackbarin Choraop Amorgos,De Mylos-bar

Dit keer heb ik, op venzoekvan onze secretaris,

rn Thessaloniki
is geveÍigd in een molenvan 1924.

via eenzoekmachine(AltoVisto
voor de insider)het

Dit isook een cultureelcentrum.

wereldwijde net afgezochtop de naam van ons
blad fiylos. Het aantalgevonden 'mylossen'was

GalerieMylosis apartop het net te vinden.In dit
cultureelcentrumwordt biergeleverddoor onzena-

445, te veel om allemaalbij langste gaan.Toch

tionalebieórouwer HeinekenHij kwamdaaromook

maarde eerste 100adressengeprinten bekeken

uit de selectiete voorschijn.

in de zon op m'n Grieksepleintjein Winsum.

Ook vakantieverblijven
in Griekenlandheten regel-

Vervolgensde geselecteerdeadressenbinnenshuis matig'Mylos',
zoalsop Skopelos,
Kythira,
Skiathos

15 novenrben Kl. Komedie Adam

achter de PC nader bekeken.

In Nikiti op Halkidikidraagteen

18 rcvemben Octerpoon

DoorRoe/leSchuitemo

campingde naamMylos,en dan

Gro-

r@

ningen, aalvang 20.15

februari 1999:
Psaradónis,muziek rran
Kreta
maart 1999:
Petros Kallvas & kompanía,
Griekse zigeunermuziek

tl

Er blekenveel dezelfdeadressentussente
zitten.Twee FraníaligeBelgenhebbeniets

iser nog het Cycladeneiland
Milos,

,.Ë.3f-

Bijzonderisde presentatie
vande

Ss{ffi#Ë

met obscuresteden(waaronderhet Franse

plaats Kato Mylos op Cyprus.
Vooruitlopendop de lezingvan

Mylos)en er is een Auíralischezakenmandie In
'Mylos-vakanties'
- Australiëhandelt.
in Queensland

vaí dezesitekunnenbekijken.Erstaateenschataan

Prilsper mncert f 35,Sferratiedt u &n obonnemefi
voor vi'er cancerten Qan vogr

Opvallendveel reíaurants en/of clubsin Grieken-

informatieover Cyprus(eiland,volk en hiíorie) op

landmet de naamMylospresenteren
zichop het net.

het web.

lt 10,-(uh0206t66t36)

Zoalsin Firaop Santonni,
in Chaniaop Kretaen de

De firmaMylosin Atheneen Thessalonikr
leverthand-

utnil|Jiltl6tl|
&
ilttt|ilt
Ltnil
Ben en Anja Suunneiier
ElzenlaanI I
9321AL Peize
lrenaPagonaNadolska
DamsterdÍep139
9713EBGroningen

novemberzoudende intemetgangers
onder ons al-

gemaakteproducten.Het dagblad
Cyprus-http:/lcosmosnetnetlpitsilia/xoriol6.htm)

!,
Mylos molen - http://www.heineken.nl/greatplacês/great_mylos.htmt
O
Z
Skopelos- http://www.barclayweb.com/DESTINAT/GREËCE/myl.htm
-l
Amorgos - http://www.united-hellas.com/tourism/amorgos/mylos/F

Tnkalabreng maandelijkhet magazineMylosurt,waarinonderandere cultureleevenementen.
Via
intemet kun je een abonnement

Fim Santorini - http://m.santonet.trlrestaurana/fim.html

fll

|Ïl

nêmên nn di+ hlad

Xania - http://www.travel-greece.com/crete/xania/mylos.html

(n

F

Als laatsteeen adres voor de

Cn

Z

EilandMilos - http://m.united-hellas.com/tourism/miloslindexhtm
produkten- http://ww.iole,grlMylos/products.htm
Handgemaakte
My'os wteruerí - http://M.Mteruerf.nl/adr/ihaindex.html
RoefieSchuitemaemail: schuiteT@gironet.nl,
tel: 0595 442748

fn

FJ

watersportliefhebbers
onderons:
-jawelMylosWaterbouw in
Am-

Z

,1

sterdam.

