Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Via deze nieuwsbrief wil ik je graag informeren over
nieuwe producten in onze winkel "Mandali" in Kournas op
het eiland Kreta. Ook nieuwe activiteiten die Arno en ik
gaan organiseren, informatie over de lokale producten,
bestelmogelijkheden en nieuwtjes uit het dorp Kournas en
over Kreta in het algemeen komen in deze nieuwsbrief
aan bod. Ik wens je veel leesplezier.

november op Kreta
De meeste mensen kennen Kreta van een fijne vakantie met zon, zee, blauwe hemel en een
gezellige drukte in een stad of een rustige plek aan een stil strandje of in een klein bergdorp.
Nu, in de maand november lijkt Kreta helemaal niet op jullie herinnering: het is kil, de hemel
is grijs en grauw, met soms inktzwarte wolken en de regen komt af en toe met bakken uit de
lucht. De wind uit het noorden komt volgens ons uit Rusland, zo koud is hij.
De pick-ups zijn volgeladen met brandhout en sterke mannen leveren hun bestelling af, de
kleden liggen weer op de vloer en ook in Kournas ruikt het weer naar brandend olijfhout: de
eerste kachels en open haarden branden al. De winter komt er aan!!!
Gelukkig is het niet iedere dag zoals ik hier boven beschreef en als de zon zich laat zien
vergeten we snel de winterse dagen en genieten we weer van de zonnewarmte.

nieuws uit Kournas
In Kournas is het nu erg rustig. De taverne Kali Kardia is op vrijdag, zaterdag en zondag
geopend en de tavernes Babis en Kournas (Maria en Nikos) zijn net als in de zomer
dagelijks open. Binnen brandt ook daar nu de kachel en bij Kali Kardia was de eerste
(winter)avond met live muziek weer een groot succes.
De supermarkt is nog steeds elke dag open tot 21:00 uur en ook de bakkerij, de ouzerie en
het kafenion blijven gewoon open. Alleen Mandali is in de winterperiode gesloten. Ik heb de
winkel opgeruimd en schoongemaakt en we hebben de story table binnen gezet om hem te
beschermen tegen de regen.
Dat de winkel Mandali gesloten is, wil niet zeggen dat we nu vakantie hebben (nou, ja een
beetje). Er moeten weer nieuwe olijven geplukt en ingemaakt worden, en nieuwe marmelade
gekookt. Olijvenbladeren moeten geplukt en gedroogd worden, alle mandalakaarten en
stenen zijn uitverkocht, dus dat wordt ook weer tekenen, kleuren en schilderen.
En tussen de bedrijven door zijn we ook veel bij onze vrienden en kennissen die we in de
drukke zomermaanden weinig of niet gezien hebben.
Arno heeft het afgelopen weekeinde de cursus “Berg EHBO, oriëntatie en teamleiderschap”
gedaan en kan nu gecertificeerd de bergen in. Dus tijdens de ezelwandelingen ben je in
goede handen.
We willen ook in de winter wandelingen met ezels blijven organiseren, op verzoek en in het
weekeinde. Er zijn weinig individuele toeristen in de winter, maar ook de vele buitenlanders
die hier permanent wonen willen graag eens in een andere omgeving en in ander
gezelschap wandelen.
We kunnen nu ook langere wandelingen maken van ongeveer 3 tot 4 uur, waarin we dan
ongeveer 10 tot 15 kilometer afleggen ( de ezels lopen niet zo snel)

olijven en olijfolie
De olijvenoogst is dit jaar eerder begonnen dan gewoonlijk. Eind oktober hoorden we al de
eerste machines in de velden.
De oogst is dit jaar niet zo goed als vorig jaar, maar dat hadden de boeren ook al verwacht.
Olijfbomen zijn eigenlijk fruitbomen en daarbij is het ene jaar de oogst beter als het andere
jaar. Hier in de buurt zijn de boeren snel klaar met het oogsten. In plaats van enkele weken
oogsten ze nu maar enkele dagen.
Gelukkig zijn er ook regio’s waar de oogst wel goed is, dus zullen we op Kreta voldoende
olijfolie hebben. Ik heb bij boer Stelios al weer veel heerlijke olijfolie gereserveerd, dus ook
volgend jaar is er bij Mandali weer volop gezonde, lekkere olijfolie.

nieuws over de ezels Eos en Cleo
Onze ezels Cleo en Eos zijn nu dagelijks op de wei achter het dorp, waar ze ook een
schuilstal hebben. De wei bestaat uit een aantal terrassen met veel wilde groente, kruiden
en grassen, dus ze kunnen daar heerlijk grazen.
Om van het ene terras naar het andere te komen lopen wij voorzichtig over een smal
paadje en moeten we af en toe in de aarde een trede maken om niet uit te glijden. De
ezels hebben daar absoluut geen problemen mee: ze rennen zonder problemen naar
beneden en hebben dan ook weer gelijk een nieuw pad gemaakt (weer iets dieper, of iets
breder en onze treden zijn weer helemaal verdwenen)
Als het droog weer is gaan de ezels graag aan de wandel en nemen we ze mee op
langere wandelingen, zoals naar het strand, naar het meer van Kournas of via het
bergpad naar Kastellos. Als het erg rustig is kunnen ze onderweg ook lekker vrij lopen en
rennen. Vooral Cleo geniet hiervan en heeft zelfs een keer de geiten in de bergen
weggejaagd. Alsof wij bang waren voor de geiten… Maar het was lief bedoeld, zo’n
beschermende ezel.
De laatste nachten staan de ezels in de stal bij het oude huis naast de begraafplaats.
Daar is het lekker warm en staan ze beschut tegen de regen en koude wind.
Eos is nog steeds dik en lijkt ook nog steeds zwanger te zijn, dus we wachten rustig af.

Kretenzer mes
Iedere zomer krijg ik een aantal keren de vraag: waarom spelen messen zo’n belangrijke
rol op Kreta?
Bij Mandali heb ik maar een klein assortiment Kretenzer messen, maar als je in Chania
bent kun je in de Sifakas Straat (de messen straat) bij een aantal messenmakers allerlei
verschillende soorten Kretenzer messen zien.
Een van de messenmakers is Michalis en in zijn workshop naast zijn winkel “Armenis”
kun je hem aan het werk zien als hij de messen op traditionele wijze maakt.
Klik hier als je meer wilt lezen over de Kretenzer messen.

Bestellen van lokale produkten van MANDALI
Begin december komt Peter weer naar Kreta en op de terugweg kan hij weer bestellingen
meenemen. Als je voor 25 november je bestelling via de email doorgeeft reserveer ik plaats
bij Peter in zijn bus.
Als je op deze link klikt krijg je de lijst te zien met producten die je bij Mandali bestellen kunt.
Ook de prijzen, de wijze van betaling en de bezorging lees je op deze lijst.
Heb je speciale wensen hebben, mis je iets op de lijst of heb je andere vragen, laat het me
weten en ik antwoord je zo snel mogelijk.

nieuwsbrief Mandali
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 in het algemeen, laat het me dan
weten. Ik antwoord je zo snel mogelijk en misschien is het wel een interessant
onderwerp in een volgende nieuwsbrief.
Herfstige groeten uit Kournas, ook namens Arno en een “IAAAAA” van de ezels.
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.

