Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Alweer bijna een jaar voorbij
In deze drukke tijd van het jaar wil ik toch even een korte nieuwsbrief versturen en je hele
fijne feestdagen toewensen, met veel gezelligheid en warmte.
Ook hier op Kreta wordt de 1e Kerstdag gevierd, met veel verschillende kerstkoekjes, een
(kunst)kerstboom met vooral gekleurde lampjes, kadootjes en familiebezoek.

Kerstsfeer op Kreta
In de grotere steden zijn de winkels, de etalages en de straten volop versierd. In Chania
staat voor de Markthallen weer een bijzonder grote kerstboom en In Rethymnon hebben
ze voor de kinderen een soort winterspeelplein gemaakt. Op 24 december komen de
kinderen met hun triangel langs de deuren en zingen de "kalanta" de kerstliedjes. In
ruil hiervoor krijgen ze snoep en/of wat muntgeld.
In veel dorpen staan in het centrum kerststallen en ook op het dorpsplein in Kournas
zorgt de kerststal voor een sfeerrijk plaatje.

nieuwsbrief Mandali
Via deze nieuwsbrief wil ik je graag informeren over
nieuwe producten in de winkel en nieuwe activiteiten die
ik ga organiseren. Ook achtergrondinformatie over de
lokale produkten, bestelmogelijkheden en nieuwtjes uit
het dorp Kournas komen aan bod.
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 laat het me dan weten. Ik antwoord
je zo snel mogelijk en misschien is het wel een interessant onderwerp in een volgende
nieuwsbrief.
Winterse groeten uit Kournas.
Barbara

Facebook

Website

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.

