
Goedemorgen	{{voornaam}},
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
produkten,	bestelmogelijkheden	en	nieuwtjes	uit	het

																																															dorp	Kournas	komen	in	deze	nieuwsbrief	aan	bod.
Veel	leesplezier.

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.	
Ik	hoop	dat	je	deze	nieuwsbrief	met	plezier	gelezen	hebt.

																																																		Graag	tot	een	volgende.
	
P.S.	Ook	andere	vragen	over	Kournas,	de	omgeving	en	over	Kreta	in	het	algemeen
beantwoord	ik	graag	en	misschien	kan	ik	zelfs	in	een	volgende	nieuwsbrief	hier	aandacht
aan	besteden.
	
Winterse	groeten	uit	Kournas,
Barbara

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

winter	op	Kreta
Zo,	de	kop	is	er	af:	januari	is	voorbij	en	februari	is	ook	al	weer	2	weken	oud.	Wat	gaat	de	tijd
toch	snel.	Voordat	we	het	weten	staat	het	voorjaar	voor	de	deur.	En	dat	mag	ook	wel	,	want
hier	op	Kreta	hebben	we	een	winter....
Zo’n	winter	hebben	we	hier	nog	nooit	gehad.	Vanaf	november	heeft	het	zoveel	geregend	en
hebben	we	zoveel	storm	gehad,	alle	records	zijn	gebroken.
Sommige	dorpen	hebben	nu	al	de	hoeveelheid	regen	gehad	die	ze	anders	in	een	heel	jaar
krijgen.	In	januari	heeft	het	in	het	westen	van	het	eiland	bijna	elke	dag	geregend!	
	
Stormen
De	stormen	uit	het	koude	noorden,	tot	10	Bf	en	uit	het	zuiden	met	het	oranje	Sahara	zand
duurden	 soms	 dagenlang.	 Soms	werden	we	 ‘s	 nachts	wakker	 	 van	 de	 stilte:	 gelukkig,	 de
storm	is	voorbij,	dachten	we	dan.	Maar	na	enkele	dagen	begon	de	volgende	storm	weer.

De	 schade	 door	 het	 slechte	 weer	 is	 aanzienlijk:	 veel	 straten	 zijn	 overstroomd	 en	 soms
compleet	 verwoest	 door	 water,	 modder	 en	 stenen.	 Riviertjes	 werden	 rivieren	 en	 sleepten
zelfs	auto’s	mee.	
	
Seizoen
We	hopen	dat	het	snel	normaal	weer	gaat	worden	en	dat	men	voldoende	geld	en	tijd	heeft
om	alle	schade	weer	op	te	knappen.	In	Maart	komen	de	eerste	toeristen	weer	naar	Kreta	en
eind	Maart	gaan	in	Georgioupolis	en	Kavros	de	eerste	hotels	al	weer	open.
	

De	venetiaanse	haven	van	Chania	op	14	februari	2019

Het	eerste	laagje	sneeuw	op	de	bergen	achter	Kournas

Kournas	in	wintertijd
Ze	zeggen	dat	Kreta	per	jaar	300	dagen	met	zonneschijn	heeft.	Nou,	dan	moeten	we	vanaf
maart	 elke	 dag	wel	 zon	 hebben,	 anders	 redden	we	 dat	 niet.	Het	 is	 hier	 nog	 erger	 dan	 in
Nederland.

Maar	we	 klagen	niet	 (nou	 ja,	 een	beetje	 dan):	we	hebben	een	 fijn	 huisje,	 een	grote	 open
haard,	 voldoende	 hout	 en	 elektriciteit.	 In	 de	 winter	 hebben	 we	 door	 het	 slechte	 weer
regelmatig	stroomuitval,	maar	deze	winter	valt	dit	heel	erg	mee	(gelukkig).
	
warme	kachel
In	Kournas	is	het	erg	rustig	deze	winterperiode.	Door	het	slechte	weer	zijn	er	weinig	mensen
op	straat	en	als	ze	al	onderweg	zijn,	gaan	ze	snel	van	de	een	naar	de	ander.	De	tavernes
krijgen	overdag	vooral	bezoek	van	boeren	en	andere	dorpsbewoners	die	een	lekkere	warme
koffie	willen.	
De	kachels	zijn	aan,	dus	het	is	lekker	warm	binnen.	Taverne	Kali	Kardia	heeft	bijna	wekelijks
live	muziek	op	vrijdagavond	en	deze	avonden	worden	goed	bezocht.	
	
moeilijke	tijd
In	 de	 eerste	 2	maanden	 van	 dit	 jaar	 zijn	 in	 het	 dorp	 veel	 mensen	 overleden.	 Sommigen
waren	erg	ziek	of	erg	oud,	maar	enkelen	waren	nog	 jong	of	stierven	heel	plotseling.	 	Voor
veel	 families	 is	deze	winterse	periode	nu	extra	moeilijk.	Gelukkig	wonen	veel	 families	hier
nog	dicht	bij	elkaar	in	de	buurt	en	is	burenhulp	ook	nog	heel	gewoon.
	
In	Maart	organiseert	de	Culturele	vereniging	van	Kournas	weer	de	jaarlijkse	schattenjacht	en
dit	jaar	belooft	het	een	groot	spektakel	te	worden.	Ik	geloof	dat	zelfs	een	van	onze	ezels	mee
gaat	doen.
	
toneel
Ook	 de	 leden	 van	 de	 toneelvereniging	 zijn	 al	 een	 paar	 keer	 bij	 elkaar	 geweest	 om	 te
overleggen	welk	toneelstuk	er	dit	 jaar	gespeeld	wordt.	 	 In	het	cultureel	centrum	is	het	druk
deze	winter.	Er	worden	muzieklessen	gegeven	(lyra	en	mandoline)	en	dansles,	waarbij		men
vooral	de	Kretenzer	dans	leert	en	er	wordt	Zumba	gegeven.	

Omdat	een	plaatje	meer	zegt	dan	1000	woorden,	 laat	 ik	 je	nog	een	aantal	 foto’s	zien	van
Kreta	en	Kournas	in	wintertijd	en	op	enkele	is	ook	zon	en	blauwe	lucht	te	zien.
Gelukkig	waren	 er	 ook	 enkele	 droge	 dagen	waarop	we	 heerlijk	 konden	wandelen	met	 de
ezels.	Goede	lichaamsbeweging	voor	hen	en	voor	ons.

Nieuws	over	de	ezels
Onze	ezels	Eos	en	Cleo	zijn	niet	echt	gelukkig	met	dit	winterse	weer.	Als	het	echt	langdurig
regent	blijven	ze	graag	in	de	stal,	bij	het	oude	huis	naast	de	begraafplaats.	We	gaan	dan	een
paar	keer	per	dag	even	langs	voor	een	knuffel	en	wat	aandacht.		
	
beweging
Zodra	het	droog	is	maken	we	een	wandeling	in	de	achtertuin,	zodat	de	ezels	even	lekker
kunnen	eten	en	wat	beweging	krijgen.	Tijdens	droge	dagen	hebben	we	een	paar	keer
langere	wandelingen	kunnen	maken,	zoals	van	Kournas	naar	het	meer	en	weer	terug.		Op
zondag	is	dit	echt	een	feestje.	Er	zijn	dan	zoveel	mensen	bij	de	tavernes	aan	het	meer	en
zoveel	kinderen	die	even	de	ezels	willen	aaien	of	even	op	hun	rug	willen	zitten.	
	
Selfie	met	ezel
Overdag	staan	de	ezels	op	een	van	de	grondstukken	die	ze	mogen	gebruiken	om	te	grazen
en	tegen	17:00	uur	halen	we	de	ezels	op	om	ze	naar	de	stal	te	brengen,	waar	ze	‘s	nachts
zijn.		
Op	weg	naar	de	stal	lopen	we	dan	door	het	dorp	en	passeren	dan	ook	de	tavernes.	Bij	Kali
Kardia	zag	een	van	de	gasten	de	ezels	en	hij	wilde	graag	een	“Selfie”	maken	met	Eos.
Andreas,	de	eigenaar	van	Kali	Kardia	vond	dit	prima,	dus	Arno	liep	met	Eos	de	taverne
binnen	voor	een	fotosessie	en	een	stukje	paximadi	brood	voor	Eos.	Netjes	achterwaarts	(het
is	een	beetje	smal	bij	de	ingang)		liep	Eos	weer	netjes	de	taverne	uit.		
Cleo	en	ik	waren	intussen	al	bij	de	Agios	Georgios	kerk,	waar	Cleo	heerlijk	groen	onkruid
aan	het	eten	was,	uit	de	muur!!!	Verschil	moet	er	zijn.
	
stop
Een	paar	dagen	later	liepen	we	weer	langs	de	tavernes	en	voor	de	deur	van	Kali	Kardia
bleef	Eos	staan,	ze	keek	naar	de	gesloten	deur,	keek	naar	Arno,	keek	weer	naar	de	deur,
maar	er	gebeurde	niets,	de	taverne	was	gesloten.	Dus	ik	denk	dat	een	wandeling	met	de
ezels	door	het	dorp	dit	jaar	iets	langer	gaat	duren.

video's	van	Mandali
De	afgelopen	jaren	hebben	we	verschillende	filmpjes	gemaakt	van	de	omgeving,	de

wandelingen	en	de	ezels.	We	zijn	nu	begonnen	deze	te	verzamelen	en	de	eerste	staan
op	het	YouTube	kanaal	van	Mandali.	Neem	een	kijkje	en	als	je	ze	leuk	vindt	(of	niet)	laat

het	ons	weten	door	een	duimpje	te	geven.	Ook	een	reactie	vinden	we	erg	leuk.

Website	Mandali	Kournas
De	website	van	Mandali	is	bijna	helemaal	aangepast,	vernieuwd	en	voorzien	van	nieuwe
foto’s.	Ook	wijzigingen	 in	 de	wandelingen	 staan	 er	 op	 en	misschien	wordt	 de	 site	 nog
uitgebreid	met	een	blog.	Omdat	je	website	nooit	af	is.
	
Steeds	 meer	 mensen	 uit	 verschillende	 landen	 weten	 de	 website	 nu	 te	 vinden	 en
regelmatig	krijgen	we	ook	vragen	over	de	verschillende	wandelmogelijkheden	hier	 in	de
buurt.	Ook	bij	het	zoeken	naar	een	vakantieverblijf	hier	 in	de	buurt	of	voor	 tips	over	de
omgeving	weten	ze	ons	te	vinden.	
	
naamsbekendheid
Langzaam	groeit	onze	naamsbekendheid	en	daar	zijn	we	erg	blij	mee.	We	hopen	deze
zomer	weer	meer	tevreden	bezoekers	in	Kournas	te	zien.	We	gaan	weer	ons	best	doen!

Ben	 je	ook	nieuwsgierig	naar	onze	website?	Neem	gerust	een	kijkje.	Wil	 je	een	 reactie
achterlaten,	feesback	geven	of	heb	je	verbetertips?	We	horen	het	graag	van	je	via	email,
via	Facebook	messenger	of	per	telefoon	0030-6951337205	of	WhatsApp	of	Viber.	

Bestellen	van	lokale	produkten	van	MANDALI
Vorig	jaar	hebben	we	tientallen	bestellingen	met	lokale	produkten	uit	Kournas	verstuurd	naar
Nederland	en	andere	Europese	landen.	Ook	dit	jaar	gaan	we	je	weer	de	mogelijkheid	geven
om	bij	ons	te	bestellen.
Als	 je	 op	 deze	 link	 klikt	 krijg	 je	 de	 lijst	 te	 zien	 met	 produkten	 die	 je	 bij	 Mandali	 kunt
bestellen.		
De	volgende	verzenddatum	zal	eind	februari	zijn.	Als	 je	uiterlijk	20	februari	mij	een	email
stuurt	met	je	bestelling	kan	ik	plaats	reserveren		voor	je	pakket	en	heb	ik	nog	voldoende	tijd
om	het	in	te	pakken.	
Mocht	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.

Mandali,	local	products	and	more...
Kournas
73007	Apokoronas
Chania,	Crete,	Greece
tel:	0030-6951337205		+	Whatsapp	+	VIBER

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.
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