
Hallo		{{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.

nieuwsbrief	Mandali
Via	deze	nieuwsbrief	wil	ik	je	graag	informeren	over
nieuwe	producten	bij	"Mandali"	en	nieuwe	activiteiten	die
we	gaan	organiseren.	Ook	achtergrondinformatie	over	de
lokale	produkten,	bestelmogelijkheden	en	nieuwtjes	uit
het	dorp	Kournas	komen	aan	bod.

Heb	je	misschien	familie	of	vrienden	die	ook	geïnteresseerd	zijn	in	deze	nieuwsbrief	van
Mandali,	dan	mag	je	hem	altijd	doorsturen	en	via	de	website	kunnen	ze	zich	ook	zelf
aanmelden	voor	de	volgende	nieuwsbrief
.
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.

winterse	groeten	uit	Kournas,
Arno	en	Barbara

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

Gelukkig	Nieuwjaar
In	 deze	 eerste	 nieuwsbrief	 van	 2020	 willen	 Arno	 en	 ik	 (Barbara)	 jullie	 een	 heel	 gezond,
reislustig	en	gelukkig	Nieuwjaar	wensen.	Via	email,	 Facebook,	Whatsapp,	 per	 telefoon	en
ook	via	de	post	kregen	wij	de	afgelopen	weken	veel	kerst-	en	nieuwjaarswensen	van	 jullie
toegestuurd.	Misschien	hebben	we	niet	alle	berichten	beantwoord,	maar	we	hebben	genoten
van	jullie	lieve	woorden	en	wensen.	Bedankt!!!
Soms	was	het	even	zoeken	naar	een	gezicht	bij	 een	naam,	maar	we	kregen	 iedereen	 “in
beeld”.	
	

2020	
En	 nu	 een	 nieuw	 jaar,	 vol	 nieuwe	 plannen,	 verwachtingen,	 veranderingen	 misschien,	 of
gewoon	doorgaan	op	dezelfde	manier.	Voor	iedereen	zal	het	anders	zijn.
Voor	ons	begint	2020	met	een	grote	verandering,	want	Arno	wordt	op	8	januari	geopereerd
en	krijgt	dan	zijn	1e	nieuwe	heup.	Na	een	ziekenhuisopname	van	ongeveer	een	week	gaat
Arno	thuis	revalideren.	De	verwachting	is	dat	hij	begin	april	weer	topfit	zal	zijn.	En	dat	komt
goed	uit,	want	dan	verwachten	we	ook	de	eerste	toeristen	weer	op	Kreta.

Griekse	tradities	met	Nieuwjaar
De	overgang	van	het	oude	naar	het	nieuwe	jaar	wordt	overal	op	de	wereld	gevierd	en	elk
land	heeft	hierbij	zo	zijn	eigen	tradities.	En	al	die	verschillende	tradities	hebben	hetzelfde
doel:	overal	 ter	wereld	wenst	men	elkaar	voorspoed,	geluk	en	gezondheid	bij	het	begin
van	het	nieuwe	jaar.	
	

Geluk	
Elke	 cultuur	 heeft	 zijn	 eigen	 unieke	 tradities	 en	 Griekenland	 is	 geen	 uitzondering.	 In
Griekenland	houden	mensen	zich	in	het	nieuwe	jaar	aan	tradities	die	volgens	hen	geluk
zullen	brengen.	Volgens	de	Griekse	mythologie	is	Nieuwjaar	een	van	de	meest	gunstige
tijden	ooit	 en	 is	 het	 gebruikelijk	 om	deel	 te	 nemen	aan	gebruiken	en	overtuigingen	die
voorspoed	en	geluk	brengen	in	het	volgende	jaar.
Er	zijn	mensen	die	geloven	dat	de	acties	die	worden	ondernomen	op	oudejaarsavond	en
nieuwjaarsdag	de	toon	zetten	voor	de	rest	van	het	jaar,	en	daarom	is	geluk	zo	belangrijk.	
En	wat	doen	de	Grieken	om	hen	geluk	te	brengen	voor	het	nieuwe	jaar?
	
1.	Kaart	spelen
Een	 van	 de	 meest	 populaire	 gebruiken	 is	 om	 kaart	 te	 spelen.	 Verschillende	 spellen
worden	georganiseerd	in	lokale	clubs,	koffiecorners,	pubs	en	bars.	Deze	sessies	worden
ook	georganiseerd	 in	 veel	huizen	 in	het	hele	 land.	De	staatsloterij	wordt	ook	met	extra
enthousiasme	gespeeld,	omdat	op	nieuwjaarsdag	miljoenen	extra	euros	gewonnen	kan
worden.	
	
2.	Kalo	Podariko	–	De	eerste	voet
Kalo	Podariko	 is	een	veel	voorkomende	Griekse	 traditie	die	wordt	gevierd	wanneer	het
nieuwe	jaar	net	begonnen	is.		Men	gelooft	dat	de	eerste	persoon,	die	zijn	voet	in	een	huis
zet	 tijdens	 het	 nieuwe	 jaar,	 geluk	 brengt.	Meestal	 kiest	men	 iemand	 die	 onschuldig	 en
vriendelijk	 is	 met	 een	 liefhebbend	 hart.	 Vooral	 kinderen	 worden	 vaak	 gekozen	 als	 “de
eerste	voet”.
Direct	nadat	de	eerste	persoon	zijn	voet	zet,	volgt	de	rest	van	de	familieleden.
Je	moet	wel	met	je	rechtervoet	naar	binnen	stappen,	dit	brengt	het	meeste	geluk.
	
3.	Feesten	met	een	extra	plaats
In	Griekenland	eten	mensen	een	rijkelijk	nieuwjaarsdiner	waarbij	het	hele	gezin	betrokken
is	-	plus	een	extra	plek.	Waarom	is	er	een	lege	plaats	aan	de	tafel?	Omdat	men	een	plek
vrijlaat	 voor	 de	 Heilige	 Vassili,	 of	 Agios	 Vasilios,	 die	 altijd	 de	 arme	 mensen	 helpt.De
Grieken	geloven	dat	deze	traditie	hen	geluk	zal	brengen.	
Agios	Vasilios	 is	ook	de	Griekse	variant	 van	de	Kerstman.	Niet	met	Kerstmis,	maar	op
oudejaarsavond	brengt	hij	cadeautjes.
	
Volgens	mij	heeft	geen	land	zoveel	tradities	met	Oud	en	Nieuw	als	Griekenland,	want	er
zijn	er	nog	veel	meer.	Zoals	o.a.	lopen	over	bemoste	stenen,	een	granaatappel	tegen	de
voordeur	kapot	slaan,	een	zee-ui	naast	je	voordeur	hangen,	kinderen	die	langs	de	huizen
gaan	en	de	kalanda’s	(nieuwjaarsliederen)	zingen,	de	Vassilopita,	de	nieuwjaars	taart	met
de	geluksmunt	aansnijden,	en	nog	meer....

Nieuws	uit	Kournas
De	 meeste	 boeren	 zijn	 nu	 klaar	 met	 de	 olijvenoogst,	 de	 olijfoliefabrieken	 zijn	 weer
gesloten	en	we	ruiken	nu	alleen	nog	de	geur	van	het	olijfhout	dat	men	in	de	kachels	en
open	haard	brandt.
Langzaam	 is	 nu	 ook	 hier	 de	winter	 begonnen:	 het	 is	 behoorlijk	 kouder	 geworden,	met
noordenwind	(uit	Rusland)	en	veel	regen,	onweer	en	sneeuw.	De	temperatuur	is	overdag
beneden	de	10	graden	en	’s	nachts	2	tot	5	graden.	
	

Regen
We	 hebben	 veel	 water	 nodig	 in	 de	 winter,	 voor	 de	 natuur	 en	 ook	 voor	 de
watervoorziening.	 Maar	 op	 dit	 moment	 regent	 het	 heel	 erg	 en	 komen	 af	 en	 toe	 de
herinneringen	 aan	 de	 vreselijke	 koude	 en	 natte	 winter	 van	 vorig	 jaar	 weer	 boven.
Gelukkig	hebben	veel	gemeentes	de	probleemgebieden	van	vorige	winter	aangepakt	en
zijn	 rivieren	schoongemaakt	en	verbreed.	Ook	 in	de	omgeving	van	Kournas	hebben	we
nu	brede	rivieren,	waardoor	het	regenwater	heel	snel	in	de	zee	kan	stromen,	zonder	al	te
veel	schade	aan	te	richten.
	

Kerst	in	Kournas
Op	 het	 dorpsplein	 in	 Kournas	 staat	 dit	 jaar	 niet	 alleen	 een	 kerststal,	 maar	 ook	 een
(moderne)	kerstboom	met	Kerstman	verlicht	dit	jaar	het	centrum	van	het	dorp.
In	 de	 kerststal	 staan	 dit	 jaar	 mooie	 beelden,	 gemaakt	 van	 keramiek	 en	 beschikbaar
gesteld	door	Lesly	en	Arie,	een	engels	echtpaar	dat	 in	Kournas	woont.	Het	ziet	er	echt
sfeervol	uit.
Ook	 veel	 huizen	 in	 het	 dorp	 zijn	 nu	 versierd	 met	 kleurrijke	 en	 vooral	 knipperende
kerstverlichting.	
	
De	bakker	Mimi	en	zijn	zoon	Pantelis	hadden	weer	heerlijke	kerstkoekjes	gebakken	en
deze	week	hebben	ze	weer	veel	Vassilopita	taarten	(met	het	geluksmuntje)	gebakken.	

In	 de	 achtertuin	 van	 Kournas	 is	 het	 af	 en	 toe	 een	 drukte	 van	 belang.	 Er	 zijn	 veel
lammetjes	geboren	in	de	kudde	van	Kosta	en	vooral	’s	morgens	vroeg	en	’s	middags	om
een	uur	of	4	horen	we	de	schapen	hun	lammetjes	roepen	en	de	lammetjes	zijn	al	roepend
op	zoek	naar	hun	moeders.	Ook	als	Kosta	met	voer	bij	de	schapen	komt	mekkeren	de
schapen	en	de	lammetjes	allemaal	tegelijk!	

nieuws	over	Mandali
Over	 tradities	met	Oud	en	Nieuw	gesproken…	Op	de	 laatse	dag	 van	2019	bakte	Arno
weer	de	traditionele	oliebollen	in	de	winkel.	Iedereen	was	welkom	om	te	komen	proeven.
Ook	de	mensen	in	de	tavernes,	kafenion,	ouzerie	en	supermarkt	hebben	genoten	van	de
“stafida	balles”,	zoals	we	ze	hier	noemen	(rozijnen	ballen).

En	 voor	 de	 kinderen	 die	 op	 oudejaarsdag	 	 langs	 de	 huizen	 kwamen	 met	 hun
oudejaarsliedjes,	had	ik	nog	zakjes	met	snoep	en	kruidnoten.
	

Lustrum
In	Januari	en	Februari	blijft	Mandali	nog	gesloten	en	in	Maart	beginnen	we	weer	met	de
voorjaarsschoonmaak	en	gaan	we	de	winkel	weer	klaarmaken	voor	het	5e	seizoen.	Ons
1e	 lustrum!	Reden	 voor	 een	 feestje,	 toch?	We	 hebben	 al	 een	 paar	 ideeen	 hoe	we	 dit
kunnen	gaan	vieren,	maar	meer	hierover	in	de	komende	maanden.
	

Dansles
Op	vrijdagavond	wordt	 in	het	gemeenschapscentrum	van	Kournas	dansles	gegeven	en
eindelijk	was	ik	op	tijd	om	me	hiervoor	aan	te	melden.	Dansleraar	Manolis	en	zijn	partner
Vaso	 leren	 de	 jeugd,	 de	 beginners	 en	 de	 gevorderden	 de	Kretenzer	 dansen.	Maar	we
leren	niet	alleen	de	dans,	ook	de	geschiedenis,	de	achtergrond	en	de	muziek		komen	aan
bod.		

Een	van	mijn	ideeen	was	om	ook	in	de	zomerperiode	voor	de	toeristen	en	gasten	van	de
vakantiewoningen	 in	 Kournas	 een	 dansles	 te	 organiseren.	 Veel	 toeristen	 kennen	 de
Syrtaki	 dans	 wel,	 maar	 er	 zijn	 ook	 andere	 (beslist	 niet	 moeilijke)	 echte,	 Kretzenzer
dansen,	die	jong	en	ouder	gemakkelijk	kunnen	leren.	Toen	ik	Manolis	vroeg	of	hij	hieraan
mee	wilde	werken	zie	hij	 heel	 enthousiast;	 Ja!.	Nu	nog	even	kijken	hoe	we	dit	 kunnen
organiseren.

Nieuws	over	de	ezels
Het	gaat	goed	met	onze	ezels,	ze	doen	wat	ze	horen	te	doen	en	dat	is	vooral	eten!!!!!
Gelukkig	is	er	weer	volop	groene	wilde	groente	en	gras	op	de	velden	en	aan	straatkanten.
	

Midwinterwandeling
Op	21	december	liepen	de	ezels	weer	mee	met	de	midwinterwandeling	in	en	rond	Kournas.
Het	was	een	schitterende,	warme	en	zonnige	dag	en	de	15	deelnemers	hebben	genoten	van
de	natuur,	de	ezels,		de	verhalen,	de	lekkere	hapjes	onderweg	en	de	gezonde	lunch	bij
Taverne	Kournas	na	afloop.	
	

humeurig
Op	dit	moment	zijn	de	ezels	een	beetje	humeurig,		ze	vinden	het	slechte	weer	niet	zo
geweldig.	Als	het	niet	te	erg	regent	blijven	ze	gewoon	buiten	en	kunnen	ze	in	de	schuilstal
als	ze	willen.	Maar	de	laatste	dagen	zijn	Cleo	en	Zoë	‘s	nachts	in	de	stal	bij	het	oude	huis,
boven	de	weide	en	blijven	Eos	en	Popy	in	de	schuilstal.	Zo	hebben	ze	iets	meer	ruimte	en	is
er	minder	strijd	om	het	eten.	Want	Eos	vindt	dat	zij	als	leidezel	het	meeste	eten	moet	hebben
en	de	anderen	zijn	het	daar	niet	altijd	mee	eens,	dus	dan	is	het	een	gegrom	en	getrap	van
jewelste.
	

het	hagelt,	het	hagelt...

Na	het	ontbijt	brengen	we	de	ezels	naar	de	wei	tegenover	de	schuilstal	waar	ze	een	uur
of	twee	kunnen	eten	en	hierna	gaan	ze	alle	4	naar	de	wei	met	de	schuilstal.	Als	het	droog
is	maken	we	nog	een	wandeling	met	ze	en	om	17:00	uur	gaan	Cleo	en	Zoë	naar	boven
naar	de	stal	om	te	eten	en	te	“slapen”.

	
Wij	 en	 zij	 hopen	 dat	 het	 slechte	weer	 snel	 voorbij	 is	 en	 dat	 ze	weer	 lekker	 de	 vrijheid
kunnen	hebben	op	de	verschillende	weides.	Vooral	Zoë	moet	af	en	toe	echt	even	rennen
om	haar	energie	kwijt	te	raken.

watervrees
Als	we	de	ezels	meenemen	voor	een	wandeling	moeten	we	wel	even	nadenken	waar	we
langs	 gaan,	want	 In	 de	 achtertuin,	 op	 de	 veldwegen	 liggen	 grote	waterplassen	 en	Zoë
gaat	daar	echt	niet	door.	Ook	haar	moeder	Cleo	heeft	er	een	hekel	aan	en	durfde	dit	nog
niet	 toen	 ze	 vorig	 jaar	 bij	 ons	 kwam.	Een	 klein	 plasje	 is	 geen	 probleem,	 Zoeë	 snuffelt
even,	kijkt	wat	de	andere	ezels	doen	en	springt	er	dan	overheen.	Maar	een	grote	plas…
no	way!!!	 Zelfs	 niet	 als	 de	 andere	 ezels	 er	wel	 doorheen	 	 lopen.	We	moeten	 dan	echt
weer	dezelfde	weg	teruglopen.

	
Zoë	wordt	deze	week	9	maanden	en	ze	eet	alles	wat	ze	lekker	vindt	en	ook	drinkt	ze	nog
steeds	melk	bij	Cleo.	Ze	groeit	dan	ook	als	kool	en	is	nu	bijna	zo	hoog	als	haar	moeder.

Lokale	produkten	bestellen
Vorig	 jaar	hebben	we	 tientallen	bestellingen	met	 lokale	produkten	uit	Kournas	verstuurd
naar	 Nederland	 en	 andere	 Europese	 landen.	 Ook	 in	 2020	 geven	 we	 je	 weer	 de
mogelijkheid	om	bij	ons	te	bestellen.
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,	mis	je	iets	op	de	lijst	of	heb	je	andere	vragen,	laat	het	me
weten	en	ik	antwoord	je	zo	snel	mogelijk.
	
De	 volgende	 verzenddatum	 zal	 halverwege	 januari	 zijn.	 Als	 je	 uiterlijk	 10	 januari	 een
email	schrijft	met	daarin	je	bestelling,	dan	kan	ik	plaats	reserveren		voor	je	pakket	en	heb
ik	nog	voldoende	tijd	om	het	in	te	pakken.	

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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