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zomer op Kreta
De zon schijnt uitbundig, overal zie je bloemen in allerlei kleuren, de stoelen op de terrassen
zijn weer bezet, de lig-bedden en parasols nodigen je uit op het strand en de eerste cabrio’s
zijn gespot: het is zomer op Kreta!
Water
De maand april was erg warm en vooral ook erg droog. En ook in de maand mei hadden we
weinig regen. Alleen in de laatste week van mei was het bewolkt en viel er lokaal een
regenbui.
De natuur heeft de regen heel hard nodig na een droge winter en een voorjaar met weinig
regen. Om een voorbeeld te noemen: het Meer van Kournas heeft 6 meter minder water dan
normaal!
In het oosten van het eiland heeft men al maatregelen genomen en mag men de auto niet
meer wassen, de straat niet meer schoonspuiten etc.
Hier in de provincie Apokoronas hebben we gelukkig nog geen problemen met het water en
laten we hopen dat dit zo blijft.

laatste nieuws over de ezels Eos en Cleo
De ezels zijn nu ruim 2 maanden in Kournas en ze zijn al helemaal gewend aan hun nieuwe
omgeving. Zodra ze op het dorpsplein bij Mandali aankomen lopen ze al naar hun
“parkeerplaats” waar ze water kunnen drinken voordat de wandeling begint.
Eos is nog steeds drachtig en groeit nog en Cleo heeft al redelijk veel geleerd, maar ze is
nog steeds een ondeugende “kleuter”.
Het nieuws dat Arno 3 keer per week een kruidenwandeling maakt met de ezels wordt goed
verspreid en de wandelaars zijn erg enthousiast over deze bijzondere ervaring. Een
wandelaar heeft dit zelfs de highlight van zijn vakantie genoemd

Kournas is klaar voor de zomer
De 3 tavernas in Kournas worden weer goed bezocht, Kostas krijgt weer meer klanten in zijn
supermarktje en ook de bakker moet meer brood bakken, want ook de gasten in de hotels
eten graag zijn brood.
In Kournas hebben we geen hotel voor toeristen die in het dorp willen verblijven, maar wel
hebben we een tiental vakantiewoningen verspreid door het dorp . En ook de eigenaren van
deze woningen hebben hard gewerkt om alles klaar te krijgen voor het nieuwe seizoen.
Villa Acrothea had vorig jaar al een zwembad gebouwd en dit jaar hebben ook Villa Iasonas
en Kournas apartments een zwembad gebouwd voor hun gasten. De eerste gasten zijn al
geweest en dankzij het mooie weer konden ze het zwembad goed uitproberen.

Meer informatie over deze
vakantewoningen in het centrum van
Kournas leest u op de volgende
websites en Facebook pagina:
Kournas Apartments
Villa Iasonas
Villa Acrothea

Komboloi
Een van de nieuwe artikelen in ons assortiment is de komboloi, gemaakt van hout en zelfs
van geurend hout zoals cederhout.
Waarschijnlijk heeft u deze op Kreta wel eens gezien, de kralenkettingen die doen denken
aan een gebedskrans. Ze hebben echter niets te maken met religie. Het zijn de zogenaamde
“zorg parels”, die veel Kretenzer mannen in hun hand hebben.
Wil je meer weten over de geschiedenis en de betekenins van de komboloi, lees dan hier
verder.

Bestellen van lokale produkten van MANDALI
In Juni komt Peter uit Duitsland weer naar Kreta met zijn bestelbus. Hij heeft op de terugweg
meestal laadruimte over om een aantal paketten mee te nemen. Dus als je olijfolie of honing
sneller op is dan verwacht of als je naar Kreta komt met alleen handbagage, maak je geen
zorgen, want je kunt verschillende lokale produkten bij Mandali bestellen.
Onder deze link zie je een overzicht van de produkten die je kunt bestellen. De
verkoopprijzen en verzendkosten staan er bij.
En heb je speciale wensen of mis je iets op de lijst, laat het me weten. Misschien kan ik iets
regelen.

nieuwsbrief Mandali
Via deze nieuwsbrief wil ik je graag informeren over
nieuwe producten in de winkel en nieuwe activiteiten die
ik ga organiseren. Ook achtergrondinformatie over de
lokale producten, bestelmogelijkheden en nieuwtjes uit
het dorp Kournas komen aan bod.
Ik hoop dat je deze nieuwsbrief met plezier gelezen hebt en als je vrienden, kennissen of
collega's geinteresseerd zijn, laat ze meegenieten en stuur ze deze nieuwsbrief door.
Natuurlijk kunnen ze zich ook via de website aanmelden.
Als je andere vragen hebt of informatie wilt over Kreta laat het me dan weten. Ik antwoord
zo snel mogelijk en misschien is jouw vraag wel een interessant onderwerp in een
volgende nieuwsbrief.
Ik wens je een fijn begin van de zomer en graag tot de volgende nieuwsbrief.
Zonnige groeten, ook van Arno en een knipoog van de ezels Eos en Cleo.
Barbara
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Mandali, local products and more...
Kournas
73007 Apokoronas
Chania, Crete, Greece

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@mandali-kournas.com toe aan uw adresboek.

