Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Beste {{voornaam}},
Via deze nieuwsbrief wil ik je graag informeren over
onze winkel Mandali in Kournas.
Je leest over de producten die we verkopen, ik geef je
wat achtergrondinformatie over de producten en over
de activiteiten die we organiseren. Ook algemene
informatie en nieuwtjes over Kournas en Kreta komen hier aan bod.
Ik hoop dat je het met plezier zult lezen.

Mei op Kreta
De titel kan nog net. Vandaag is het de laatste dag van de maand mei. Deze nieuwsbrief is
iets later dan gepland, want er gebeurden zulke leuke en verrassende dingen. Onze zoon en
zijn vrouw kwamen onverwachts een weekje op vakantie om onze verjaardagen te vieren.
En deze week kwam ook onze dochter met haar man en kinderen naar Kournas voor
vakantie en om onze 40-jarige trouwdag mee te vieren. We hebben veel gefeest en gevierd
in deze maand. Maar de nieuwsbrief is er!
Denkend aan Kreta zie ik blauwe lucht en zon, heel veel zon. Maar de maand mei was het
anders op Kreta: minder zon, meer bewolking, af en toe heftige regen en stevige stormen uit
noord (koud) en zuid(warm). We hebben een aantal mooie zomerse dagen gehad, maar
echt stabiel zomerweer is het nog niet. Voor veel toeristen die een strandvakantie wilden
was dit een tegenvaller, maar de sportieve wandelaars waren erg tevreden met dit weer.
De natuur is nog steeds schitterend, zo veel verschillende tinten groen en zo veel
verschillende bloemen. De olijfbomen zien wit van de vele kleine bloemetjes en ook de
duinen aan het strand zijn vol kleur.
De zwaluwen hebben hun nesten klaar en ook de mussen zijn druk aan het bouwen.
De boeren hebben het druk: aardappels zijn gepoot, er is volop geploegd en gezaaid, bij de
bijenkasten vliegen de bijen af en aan en de druivenstruiken zijn gesnoeid. Kortom: er is
volop bedrijvigheid.

Kournas is klaar voor de zomer
In Kournas zijn nu alle 3 tavernes elke dag geopend en op vrijdagavond is er (meestal)
live muziek bij Kali Kardia. De bakkerij heeft een nieuw interieur en een aantal nieuwe,
lekkernijen in het assortiment. In het centrum van het dorp worden een paar huizen
gerenoveerd en dat is soms heel spannend.
Grote cementwagens rijden door de smalle straten, zware zakken met zand worden over
muren en huizen getild en af en toe is zelfs de weg door het dorp even afgesloten.
De vakantiewoningen in Kournas worden sinds de paasvakantie weer bewoond en ook
veel toeristen weten de weg naar Kournas te vinden. De terrassen van de tavernes zijn
soms goed bezet.

Nieuws van Mandali
Ook bij Mandali is het iets drukker dan vorig jaar in deze periode. Na 3 jaar weet men ons nu
te vinden en ook het internet is een goede hulp: Google Maps wijst je de weg.
Gelukkig komen de grote touringcar bussen niet naar Kournas en blijft het dorp haar
gemoedelijke en gezellige sfeer behouden.
Naast de bekende lokale producten, zoals olijfolie, raki, raki likeuren, rode wijn, tijmhoning,
kruiden en bijzondere producten van lokale artiesten en kleine Kretenzer firma’s hebben we
dit jaar ook een paar nieuwe produkten in het assortiment.
Nieuw bij Mandali
Marmelade: citroen met gember, en citroen, olijfolie met kruiden, Aroma hangers, essentiele
olieen en hydrolaten en olijfhouten gebruiksvoorwerpen gemaakt door Giannis Voskakis.
Ook het assortiment armbanden van “Sylviamade4you” en de Tagua colliers van “Icor” zijn
uitgebreid.
Schilderijen met het thema “ezel” van de Nederlander Jacq, die al ruim 30 jaar op Kreta
woont. En van de Engelse schilder Dave Hume verkoopt Mandali 2 verschillende prints van
zijn schilderij "The lighthouse in Chania". En ook de nieuwe wandelboekjes met langere
wandelingen in de Apokoronas van “Discoveronfoot” liggen nu bij Mandali.
Dus als je in de buurt bent van Kournas, kom even binnen om al het moois te bewonderen,
al het lekkers te proeven en een bijzondere herinnering mee naar huis te nemen.

Nieuws over de ezels
Wat een begin van het seizoen hadden we in april: 1 dag voordat de winkel openging werd
ezelveulen Zoë geboren. De eerste weken waren spannend: gaat alles goed, hoe gaan we
de ezelwandelingen organiseren, wanneer kunnen de ezels weer bij elkaar, etc.
Cleo en Zoë
Maar alles gaat goed: Zoë groeit als kool, ze doet alles wat een veulen hoort te doen en haar
moeder Cleo is een fantastische moeder. Zij houdt haar kind constant in de gaten en als het
nodig is staat zij beschermend tussen Zoë en het “gevaar” en neemt haar mee naar een
veilige plek. Eos en Popy vinden het allemaal prima. Ze worden door Zoë wel eens
uitgedaagd om mee te gaan rennen, maar tot nu toe gaan ze nog niet mee.
Arno heeft Cleo en Zoë een paar keer meegenomen naar het dorpsplein om te zien hoe dit
gaat, maar dit is voor het veulen wel erg spannend: zo veel geluiden, auto’s en brommers
die voorbij rijden, geuren van bbq, muziek en spiegelende ramen.
Op dit moment bepaalt het veulen alles en Cleo loopt er achteraan en houdt haar in de
gaten. Maar over enkele weken worden de rollen omgedraaid en bepaalt de moederezel
waarheen ze gaan en dan volgt het veulen. Vanaf dat moment zal de kennismaking met de
grote wereld ook gemakkelijker gaan.
Kruidenwandeling met ezels
Arno maakt de kruidenwandelingen nu met de ezels Eos en Popy en in de namiddag komen
de ezels weer bijelkaar om te eten in een groot veld met veel wilde groente. Hier kan ook
Zoë heerlijk rennen.
Zoë is nu bijna 2 maandan oud en heeft veel energie. Ze probeert haar moeder te
beklimmen, rent als een haas door het veld en oefent haar achterpoten met schoppen. Dit
is ook vermoeiend, want ze slaapt nog veel. Na het spelen kan ze soms plotseling languit
gaan liggen om te slapen.
Na de ezelwandeling gaan de wandelaars meestal even kijken bij Cleo en Zoë, want een
ezelveulen is toch wel bijzonder. Zoë vindt deze belangstelling prima en als Cleo het goed
vindt mag ze ook geaaid en geknuffeld worden.

Lokale produkten bestellen
Vorig jaar hebben we tientallen bestellingen met lokale produkten uit Kournas verstuurd
naar Nederland en andere Europese landen. Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om
bij ons te bestellen. In september is Peter weer op het eiland en kan hij weer bestellingen
meenemen. In de nieuwsbrief van augustus geef ik je de juiste datum en ook de
bestellijst.
Op de website staan de meeste produkten vermeld, dus je kunt daar alvast kijken of er
iets bij staat wat je graag zou willen bestellen.

nieuwsbrief Mandali
Heb je misschien familie of vrienden die ook in deze
nieuwsbrief geïnteresseerd zijn, dan mag je hem altijd
doorsturen. Via de website kunnen ze zich ook zelf
aanmelden.
Ik hoop dat je deze nieuwsbrief met plezier gelezen hebt
en ik stuur je graag 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.
zonnige groeten uit Kournas,
Arno en Barbara
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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.

