
Hallo	{{voornaam}},
In	 deze	 Mandali	 Mail	 lees	 je	 informatie	 over	 onze
winkel	Mandali	 in	Kournas,	vertel	 ik	 je	nieuwtjes	over
Kreta,	over	het	dorp	Kournas	en	nog	veel	meer.

Ik	vertel	je	in	deze	Mandali	Mail	onder	andere	over	:

*	het	einde	van	het	zomerseizoen
*	werk	op	hoogte
*	Tsikoudia	(raki)	proeverij
*	laatste	bestelronde	van	dit	jaar
*	ezel	nieuws
	
Ik	hoop	dat	je	het	met	plezier	zult	lezen

Nieuwe	electriciteitskabels	
	
Tijdens	een	hevige	storm,	begin	Oktober,	is	een
stroomkabel	bij	ons	in	de	straat	beschadigd.	De	schade
was	zo	erg,	dat	de	electriciteits	maatschappij	besloot	om
de	hele	straat	te	voorzien	van	een	aantal	nieuwe	kabels.

Dit	was	een	behoorlijk	spektakel:	de	straat	was	afgesloten
met	een	vrachtauto,	overal	kabels	en	gereedschap	op
straat	en	mannen	boven	in	de	houten	palen.	We	waren
voorbereid	en	wisten	dat	we	het	tot	15:00	uur	zonder
stroom	moesten	doen.	Voor	de	tavernes	was	het	een
beetje	problematisch,	maar	gelukkig	konden	ze	op	gas
koken	en	vlees	gaat	toch	altijd	op	de	bbq.

Stipt	om	15:00	uur	hadden	we	weer	stroom	en	het	was	ook	net	op	tijd,	want	het	onweerde
al	in	de	verte	en	de	eerste	regendruppels	vielen	al	uit	de	lucht

Bestelling	lokale
producten		van	Mandali
Goed	nieuws	voor	iedereen	die	in	oktober	vergeten	is	te
bestellen	of	misschien	te	weining	heeft	besteld.	Peter
komt	begin	November	nog	een	keer	naar	Kreta	(als	alles
volgens	plan	verkoopt	en	dat	weet	je	tegenwoordig	niet
zeker).	

Dit	is	ook	de	laatste	keer	dit	jaar	dat	hij	komt	en	hoe	het
volgend	jaar	gaat?	We	wachten	het	af.	
Wil	je	iets	bestellen	of	wil	je	weten	welke	produkten	je	kunt
bestellen	klik	dan	hier	voor	de	bestellijst.	Als	je	me	voor
28	oktober	een	email	schrijft	met	je	bestelling,	kan	ik
plaats	reserveren	bij	Peter	en	heb	ik	nog	voldoende	tijd
om	alles	in	te	pakken.

Mandali	Mail
Welkom	aan	de	nieuwe	lezers	van	onze	Mandali	mail.
Leuk	dat	je	er	bent.
Neem	ook	eens	een	kijkje	op	onze	website	met	meer
informatie	over	onze	winkel,	de	ezels	en	over	ons.
Ook	op	Facebook,	Instagram	en	YouTube	kun	je	ons
vinden.

Ik	vond	het	leuk	om	het	nieuws	uit	Kournas	weer	met	je	te	delen	en	hoop	dat	je	deze
nieuwsbrief	met	plezier	gelezen	hebt.
Heb	je	familie	of	vrienden	die	ook	geïnteresseerd	zijn	in	deze	nieuwsbrief	van	Mandali,
Dan	mag	je	hem	altijd	doorsturen.	Via	de	website	kunnen	ze	zich	ook	zelf
aanmelden	voor	de	volgende	nieuwsbrief.
	
P.S.	Vragen	over	Kournas,	de	omgeving	en	over	Kreta	in	het	algemeen	beantwoorden	we
graag	via	ons	emailadres.
	
Herfst	groeten	uit	Kournas	en	pas	goed	op	jezelf	en	je	familie.

Arno	en	Barbara

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

Oktober	op	Kreta
De	zomer	is	nu	echt	voorbij.	Na	3	weken	zomer	in	Oktober	leek	het	deze	week	echt	herfst	op
Kreta.	 In	de	omgeving	van	Malia	en	Rethymnon	 leek	het	winter,	met	grote	hagelstenen	en
storm,	die	veel	schade	veroorzaakte.	Ook	in	Chania	zakte	de	temperatuur	tot	7	graden,	toen
het	hagelde.	 In	de	omgeving	van	Kournas	viel	het	mee,	het	 regende	af	en	 toe	hard,	maar
zonder	storm.

rustiger
De	 eerste	 week	 van	 Oktober	 waren	 er	 nog	 redelijk	 wat	 toeristen	 op	 Kreta,	 vooral	 uit
Duitsland,	waar	de	herfstvakanties	begonnen.	 	Maar	nu	merken	we	dat	het	 rustiger	wordt.
Ook	 in	 de	 steden	 hebben	 de	 eerste	 winkels	 en	 restaurants	 hun	 deuren	 gesloten.	 Ook
verschillende	hotels	zijn	al	gesloten	of	sluiten	volgende	week.

Maatregelen
Op	 dit	 moment	 is	 Kreta	 nog	 een	 veilige	 vakantiebestemming	 met	 ongeveer	 40	 positieve
COVID-19	gevallen.	Niemand	ligt	in	het	ziekenhuis	en	de	meeste	mensen	hebben	weinig	tot
geen	ziekteverschijnselen.
Er	 bestaat	 sinds	 kort	 een	 interactieve	 kaart	 van	 Kreta,	 waarop	 je	 kunt	 zien	 welke
maatregelen	in	de	verschillende	prefecturen	van	Kreta	gelden.

In	de	prefectuur	Chania	geldt	nog	steeds	maskerplicht	in	winkels,	afgesloten	ruimtes	en	op
drukke	 plaatsen,	 zoals	 een	 bushalte..	 Maar	 buiten	 hoef	 je	 geen	 masker	 te	 dragen	 als	 je
voldoende	afstand	kunt	houden.
In	 de	 prefectuur	 Heraklion	 zijn	 de	 maatregelen	 net	 weer	 verscherpt	 en	 is	 weer	 overal
maskerplicht	en	is	er	ook	geen	verkeer	meer	mogelijk	na	12:00	uur	’s	avonds.	

Dit	was	een	zomerseizoen	om	snel	te	vergeten.	We	zullen	zien	wat	de	winter	ons	brengt		en
hopen	dat	het	in	2021	een	klein	beetje	beter	zal	gaan.	

Oktober	in	Kournas
Veel	boeren	in	de	buurt	zijn	al	begonnen	aan	de	olijvenoogst.	Veel	vroeger	dan	normaal,
maar	 veel	 boeren	 waren	 bang	 dat	 ze	minder	 opbrengst	 zouden	 hebben	 als	 ze	 langer
zouden	wachten.	De	olijvenvlieg	is	nog	steeds	aanwezig		en	legt	nog	steeds	eitjes	in	de
olijven.

olijvenoogst
Andere	boeren	wachten	tot	begin	november	en	beginnen	dan	aan	de	oogst.	Deze	eerste
oogst	is	kwalitatief	goed,	maar	voor	een	liter	olijfolie	is	ruim	6	kilo	olijven	nodig.	De	olijven
hebben	nog	niet	 zoveel	 olie.	 	 In	de	gebieden	waar	 veel	 storm	en	 regen	en	 zelfs	 hagel
gevallen	 is	zijn	alle	olijven	al	van	de	bomen	gewaaid.	De	boeren	hebben	hier	een	erge
tegenslag.

Online	fotoboek
Wil	 je	 nog	eens	 zien	 hoe	de	 olijven	 geoogst	worden	en	 hoe	het	 persen	 van	de	 olijven
gaat?	HIER	 is	de	 link	naar	ons	 fotoboek	over	de	olijvenoogst.	Op	ons	YouTube	kanaal
staan	ook	enkele	video’s	over	het	persen	van	de	olijven.	
	
Tavernes	gesloten
In	 Georgioupolis	 en	 in	 Kavros	 zijn	 de	 meeste	 strandtavernes	 gesloten	 en	 ook	 veel
tavernes	en	hotels	zijn	al	weer	dicht.	 In	de	wintermaanden	blijven	altijd	een	klein	aantal
geopend,	zoals	Posto	di	Cafe,	Titos,	Stelios	en	Meli.	Ook	een	aantal	tavernes	zijn	alleen
in	het	weekeinde	open,	zoals	Kavallos	en	Kali	Kardia.	

winterslaap
De	natuur	gaat	langzaam	in	winterslaap:	de	moerbei	bomen	worden	gesnoeid	en	het	vee,
en	 ook	 de	 ezels,	 genieten	 van	 deze	 malse	 bladeren.	 De	 groentetuinen	 worden
schoongemaakt	en	dan	wordt	het	tijd	voor	de	kolen,	spinazie,	wortelen	en	bieten.

2e	lente
Hoewel	we	toch	ook	weer	nieuw	groen	zien	na	de	eerste	regen	in	september.	En	na	de
regen	van	deze	week	zullen	we	de	komende	tijd	weer	nieuwe	bloemen	zien	en	wordt	het
langzaam	weer	groen.	De	eerste	citroenen	en	sinaasappels	zien	we	al	aan	de	bomen	en
ook	de		Kretenzer	cyclaam	heb	ik	ook	al	gezien.	

oogst
In	september	was	ik	al	begonnen	met	het	verzamelen	van	carob	en	walnoten,	en	ook	in
de	eerste	week	van	Oktober	heb	ik	nog	veel	geoogst.	Voor	de	ezels	hebben	we	nu	al	5
grote	zakken	carob	voor	de	wintermaanden.	Ook	knabbelen	we	zelf	graag	op	zo’n	lekkere
zoete	carob	peul.

Carob.	Johannisbrood
In	een	van	de	eerste	newsletters	heb	 ik	al	 eens	geschreven	over	deze	gezonde,	maar
vergeten	lekkernij.	Voor	de	nieuwe	lezers	zet	ik	de	link	naar	de	informatie	HIER.

heerlijke	zoete	carobpeulen

op	zoek	naar	walnoten	bij	de
ezelmest	is	wel	een	uitdaging

de	2e	portie	walnoten	

Vlak	voor	ons	balkon	zaten	2	lampen
aan	de	paal	en	een	daarvan	scheen
heel	 fel	 op	 ons	 balkon	 en	 in	 de
slaapkamer.

Arno	 heeft	 een	 van	 de	 mannen
gevraagd	 of	 hij	 hier	 iets	 aan	 kon
veranderen	en	dat	kon:	hij	heeft	hem
er	uit	gedraaid	en	meegenomen!	De
andere	lamp	brandt	gewoon	en	dat	is
genoeg	voor	de	straat.

Een	 van	 de	 buren	 vertelde	 mij
vanochtend	dat	er	een	lamp	ontbrak.
Ik	 heb	 maar	 niets	 gezegd.	 We
kunnen	 nu	 weer’	 s	 avonds	 zonder
zonnebril	 en	 parasol	 op	 het	 balkon
zitten.

verse	tsikoudia	(raki)
Opeens	zagen	we	weer	rook	uit	de	schoorsteen	van	de	Kazani	(raki	stokerij)	komen:	de
tsikoudia,	de	raki	wordt	weer	gestookt!	We	hebben	direkt	een	avond	georganiseerd	in	de
Kazani	en	met	een	kleine	groep	belangstellenden	hebben	we	gezien	hoe	het	hele	proces
verliep.	

Natuurlijk	hebben	we	ook	de	tsikoudia	geproefd	en	lekker	dat	deze	was.	Onder	het	genot
van	enkele	kleine	hapjes	hadden	we	een	informatieve	gezellige	avond.
Ook	deze	week	hadden	we	nog	een	gezellige	Kazani	avond.

Als	 je	 nog	 eens	 wilt	 lezen	 hoe	 het
hele	 proces	 in	 zijn	 werk	 gaat,	 kijk
dan	 even	 HIER,	 de	 link	 naar	 ons
online	 foto	 album	 over	 druiven,	 wijn
en	raki.

nieuws	over	Mandali
Wat	zijn	de	nieuwe	soorten	olijfolie	een	succes!!!	We	waren	verrast	door	de	enthousiaste
en	positieve	reacties	van	onze	klanten	in	de	winkel.	Ook	een	aantal	van	de	ruim	300	(ja
zoveel	 al)	 lezers	 van	 de	 nieuwsbrief	 reageerden	 direct	 met	 	 een	 bestelling	 van	 een
proefpakket	of	ze	vroegen	ons	welke	de	lekkerste	is.

3	soorten	olijfolie
Smaken	 verschillen	 en	 wat	 de	 een	 lekker	 vindt	 hoeft	 de	 ander	 niet	 lekker	 te	 vinden.
Persoonlijk	 vinden	wij	 de	olijfolie	 uit	 de	Stone	Mill	 Fabriek	 in	Kalyves	de	beste	 olijfolie.
Deze	 is	 heel	mild	 en	ook	erg	 fruitig.	Als	 je	 deze	olie	 ruikt	 dan	 ruik	 je	 de	geur	 van	een
olijfoliefabriek	waar	geperst	wordt.
De	olijfolie	nr.	2,	de	mix	van	Koroneiki	en	Tsunato	olijven	is	iets	sterker	van	smaak	en	wij
vinden	deze	erg	lekker	over	een	salade.
Natuurlijk	 hebben	 we	 ook	 nog	 de	 bekende	 olijfolie	 van	 de	 Koroneiki	 olijven,	 die	 we	 al
vanaf	het	begin	verkopen	en	die	ook	heel	mild	van	smaak	is.

Helaas	 gaan	 de	 olijfoliezeepjes	 en	 de	 geschenkboxjes	 van	 Fisika	 uit	 het	 assortiment.
Maar	we	gaan	op	zoek	naar	vervanging.

De	winkel	is	nog	een	of	twee	weken	open	en	dan	gaat	Mandali	in	winterslaap.	Arno	en	ik
blijven	wakker	en	ook	de	ezels	blijven	actief	 (we	hebben	nog	een	 reservering	voor	een
wandeling	staan	op	30	oktober).
Natuurlijk	 blijf	 ik	 maandelijks	 de	 nieuwsbrief	 schrijven	 en	 blijven	 we	 ook	 actief	 op
Facebook.	

Nieuws	over	de	ezels
De	ezels	hebben	genoten	van	de	wandelingen	met	veel	verschillende	mensen:	jong	(	9
maanden),	iets	ouder	en	ook	mensen	van	boven	de	70	hebben	met	veel	plezier	gewandeld
in	de	achtertuin	van	Kournas.	Het	weer	was	in	oktober	ook	nog	prima.	Op	sommige	dagen
hebben	we	de	wandeling	zelfs	al	om	9.00	uur	gepland	omdat	het	zo	warm	was.

opvoeding	en	training
Op	de	dagen	dat	er	geen	wandelingen	waren	is	Arno	alleen	met	de	ezels	op	pad	gegaan.
We	proberen	nu	wat	vaker	1	of	2	ezels	mee	te	nemen	i.p.v.	alle	4.	Dit	is	niet	alleen
gemakkelijker,	maar	het	is	ook	goed	voor	de	ezels.	De	opvoeding	en	training	gaat	beter	en
vooral	Zoë	en	Cleo	wennen	er	aan	dat	ze	ook	zonder	elkaar	kunnen	zijn.

naar	het	meer
We	hebben	op	een	zondag	Eos	en	Zoë	meegenomen	voor	een	wandeling	naar	het	Kournas
Meer.	Cleo	balkte	even	toen	we	wegliepen,	maar	ging	toen	op	weg	naar	de	carob	boom	om
lekkere	zoete	carob	te	zoeken.	Zoë	deed	het	prima.	Zij	is	echt	een	“wandel	ezel”,	met	een
stevig	tempo	loopt	ze	naast	je	en	kijkt	nieuwsgierig	om	zich	heen.
Als	Eos	eenmaal	in	de	gaten	heeft	dat	we	aan	het	werk	zijn	(aan	het	lopen)	en	niet	aan	het
eten,	dan	stapt	zij	ook	flink	door,	vooral	bergop.

Bij	het	Kournasmeer	hebben	ze	het	gras	op	een	klein	veldje	lekker	kort	gemaakt,	terwijl	wij
even	een	koel	drankje	dronken.	Langs	het	meer	heeft	Eos	nog	het	water	geprobeerd	te
drinken,	maar	ze	liet	het	snel	weer	uit	haar	bek	lopen.	Afgekeurd	dus.
Het	was	redelijk	druk	bij	het	meer,	vooral	Kretenzers	genoten	van	deze	warme	zonnige	dag.

schuilen
De	laatste	paar	dagen	zijn	de	ezels	veel	in	de	schuilstal,	want	ze	hebben	een	hekel	aan
regen	en	onweer.	Zodra	het	niet	zo	hard	regent	of	als	het	droog	is	gaat	Arno	even	met	ze
aan	de	wandel.	Dan	krijgen	ze	een	beetje	beweging	en	kunnen	ze	een	beetje	vers	groen
eten.	Vooral	Eos	heeft	elke	dag	beweging	nodig	anders	raakt	ze	helemaal	verstopt.

Hoefsmid
Normaal	zou	in	deze	maand	de	hoefsmid	weer	naar	Kreta	komen	voor	de	controle	van	de
hoeven	van	de	ezels	op	Kreta.	En	misschien	ook	de	tandarts.	Maar	nu	met	de	COVID-19
maatregelen	is	het	nog	niet	zeker	of	hij	komt.	De	ezels	hebben	geen	problemen	met	de
hoeven.	Ze	lopen	vrijwel	elke	dag	en	ook	op	harde	ondergrond	met	stenen,	steentjes	en
asfalt,	dus	hun	hoeven	slijten	ook	wel.	Vorig	jaar	heeft	de	tandarts	bij	Popy	veel	werk	gehad
met	het	afvijlen	van	de	haken	aan	haar	kiezen	en	ook	bij	Cleo	en	Eos	was	de	vijl	even	nodig.
Het	zou	fijn	zijn	als	ook	dit	jaar	de	tandarts	weer	mee	kwam	voor	controle.
We	wachten	af.

De	 ezels	 rollen	 graag	 in	 het	 zand.
Tijdens	 het	 kleine	 rondje	 bos	 in	 de
achtertuin	 komen	 we	 langs	 een
omgeploegd	 veld	 en	 ook	 Eos	 rolt
daar	graag.

Op	het	strand	van	het	Kournas	meer.
	

Dirty	donkey
Na	de	regen	waren	er	nog	een	paar
plassen	op	het	 veld	en	ook	was	het
overal	 nog	 vochtig.	 Maar	 ook	 dan
rollen	de	ezels	graag	en	het	resultaat
was	 4	 dirty	 donkeys.	 Op	 deze	 foto
laat	Zoë	zien	hoe	vies	ze	is.

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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