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Inhoud nieuwsbrief van maart 2022 
• Maarts touwtje: wat is dat? 

• Nieuwe wandelreizen Naxos Strada en Dodekanese eilanden 

• Schoon Groen Andros: nieuw initiatief en enquete 

• Garant vertrek begeleide fietsreis Ohrid-Meteora 

Maarts touwtje 
Vanaf 1 maart dragen vele Grieken het Maarts touwtje om hun pols: een rood-wit gedraaid 
koordje. Het witte draadje symboliseert de sneeuw en de kou van de winter die -hopelijk!- 
binnenkort achter ons ligt. Het rode draadje symboliseert de zon die in kracht wint. Het 
koordje moet kinderen ook beschermen tegen zonnebrand. 

Beide draadjes zijn in elkaar gevlochten omdat maart afwisselend zowel kou als warmte 
kent. En inderdaad: op 1 maart sneeuwde het bij ons én scheen de zon! 

De zon wordt sterker en in maart valt de equinox: 12 uur dag en 12 uur nacht. Op dat 
moment loopt de daglengte in Nederland en Griekenland éven gelijk: op de korste dag heeft 
Griekenland namelijk anderhalf uur méér daglicht dan Nederland, en op de langste dag is 
dat net andersom. 

In maart komen ook de zwaluwen; in Ioannina rond 20 maart, bij ons in de bergen een week 
later. Naar oud gebruik hang je op 31 maart het Maarts koordje in een rozenstruik, waar de 
zwaluwen het dan uit halen om in hun nest te verwerken. Tegenwoordig zijn het echte 
sieraden, die je bewaart voor het volgende jaar. 

De naam ‘maart’ komt trouwens van de god Mars (Latijn) of Aris (Grieks). Het is de eerste 
maand van de Romeinse kalender; in de Byzantijnse tijd werd 1 maart dan ook uitgebreid 
gevierd. Voor wie er meer over wil lezen en het Grieks goed beheerst is hier een artikel. 

  

Nieuwe wandelreis Naxos Strada 
Vol trots introduceren we onze nieuwe trektocht langs de Naxos Strada, vóórgelopen in 
2021.  

De Naxos Strada is een route van 50 kilometer. Hij loopt van Plaka in het westen naar 
Apollonas in het noorden. Je wandelt hem in 4 etappes. We hebben hem aangevuld met een 
rondwandeling langs de Demeter tempel in het zuiden, een rondwandeling over de hoogste 

https://www.mixanitouxronou.gr/giati-forame-ton-marti-to-vrachiolaki-me-tin-strimmeni-aspri-ke-kokkini-klosti-pire-to-onoma-tou-apo-to-latiniko-onoma-tou-theou-ari-mars/
https://www.annahiking.nl/5/hike/94/Reis-selecteren.html
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top Zas en een route van Apiranthos naar Lionas aan de oostkust. Zo heb je een goed beeld 
van het hele eiland. 

De reis is 10 dagen inclusief de reisdagen, dus 8 wandeldagen. Voor wie wil verlengen, 
hebben nog 3 wandelingen op Naxos. 

   

Nieuwe wandelreis: eilandhoppen Dodekanese eilanden 
We bieden twee reizen aan op de Dodekanese eilanden, georganiseerd door Bertus 
Legebeke: 
1. Een 15-daagse wandelreis op Kos, Kalymnos, Leros en Patmos 
2. Een 8-daagse wandelreis op Kos en Leros 
 

De reizen kunnen op maat worden gemaakt met meer of minder reisdagen. In verband met 
de vlucht start en eindigt de reis in principe op Kos. 

Geniet van de variatie van 4 heel verschillende eilanden!  

   

Schoon Groen Andros  
Nieuw initatief 

De organisatie Andros Routes, welke de paden onderhoudt op Andros, doet alle moeite om 
Andros schoner en groener te maken. Ze hebben een nieuwe website gelanceerd: Clean 
Green Andros. Daar kun je lezen hoe jij mee kunt helpen. 

Lees hier meer over onze reizen op Andros en de overige Cycladen. 

https://www.annahiking.nl/5/hike/92/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/5/hike/93/Reis-selecteren.html
https://www.androsroutes.gr/nl/
https://cleangreenandros.org/en
https://cleangreenandros.org/en
https://www.annahiking.nl/cycladen-wandelen
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Enquete 

Andros Routes wil ook graag horen hoe de bezoekers het eiland waarderen. Aangezien er 
zeker mensen zijn die niet via ons op Andros terecht zijn gekomen, wil ik graag de enquete 
hier in een algemene nieuwsbrief noemen.  

Het zijn maar 30 vragen en deelname wordt zeer gewaardeerd! Hier is de link naar de 
enquete (Engelstalig). 

Garant vertrek begeleide fietsreis Ohrid-Meteora  
De begeleide fietstrektocht van Ohrid naar Meteora met vertrek 20 juni gaat gegarandeerd 
door. Wie gaat er mee op reis? 

  

Eerdere nieuwsbrieven 
Voor wie eerdere nieuwsbrieven heeft gemist: hier kun je vorige nieuwsbrieven ophalen. 
 

https://www.surveymonkey.com/r/5WKGNRK
https://www.annahiking.nl/5/hike/47/Reis-selecteren.html
https://www.annahiking.nl/nl/downloads#scrollto-7

