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Mandali, local products and
more...

Kalimera, goedendag
Hier is hij dan eindelijk: de eerste nieuwsbrief van Mandali in Kournas.
Enige weken geleden was je in mijn winkel en heb je aangegeven dat je op de hoogte
wilde blijven van nieuws en ontwikkelingen van 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 het met plezier zult lezen.
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Afbeelding

keramiek

nieuwe produkten

plattegrond Kournas
Als u hebt meeglopen met de
kruidenwandeling weet u dat een
gedeelte van de deelnameprijs
bestemd was voor een goed doel in
het dorp Kournas. Een van de
doelen was een Informatiebord op
het dorpsplein en dank zij jou en vele
anderen is dit gelukt!
Ook hebben veel klanten van
Mandali geld in de wensenpot voor
Kournas gedaan en samen met de
sponsoring van de drukker
"Anymedia", de uitgevers van de
"Kreta" wandelboekjes
"Discoveronfoot" en de handige hulp
van mijn man, Arno, is Kournas nu
op de kaart gezet.
Namens de inwoners van Kournas
wil ik iedereen die een bijdrage heeft
gedaan heel hartelijk bedanken.
Zoals je ziet op de foto, wordt het
bord ook echt gebruikt.

Naast veel lokale produkten uit
Kournas en directe omgeving vind je
bij Mandali ook verschillende
artistieke artikelen, zoals de leren
tassen van "Babayianka" de colliers
van Taguanoten van "Icor" en het
olijvenhout van Georgos
Xepapadakis
Nieuw in het assortiment is het
bijzondere keramiek van een van de
oudste pottenbakkers in de ongeving
van Rethymnon, de familie
Tsikalario. Een aantal artikelen uit
hun uitgebreide assortiment is nu
ook te koop bij Mandali in Kournas.
Voor een indruk van de
pottenbakkerij kun je een kijkje
nemen op hun website
http://www.tsikalario.gr of als je weer
op Kreta bent, ga er gewoon heen.
Er is ook een uitgebreide expositie
en een museum over de
geschiedenis van het pottenbakken.
Misschien kun je wel je eigen
schaaltje bakken. Dat heb ik ook
geprobeerd, maar dit was echt veel
moeilijker dan het lijkt: mijn schaaltje
werd opeens bijna vierkant!

Bestellen van produkten van MANDALI
Hieronder zie je een link naar de lijst met produkten die je bij Mandali bestellen kunt. De
verkoopprijzen staan er bij. De verzendkosten zijn € 4,00 per kilogram en het
minimumbestel gewicht is 3 kilogram.
Dus 3 liter olijfolie kost dan (3 x €9,- plus 3x € 4,-) € 39,Als je me een email stuurt met een lijstje met daarop wat en hoeveel je wilt bestellen en je
adresgegevens, ga ik er mee aan de slag. Ik schrijf je dan een email terug met de
gegevens van je bestelling, de bezorgdatum en de betaalmogelijkheden.
Onder de knop bestellijst Lokale Produkten Mandali.docx zie je een overzicht van de
produkten die je kunt bestellen. Mocht je speciale wensen hebben, mis je iets op de lijst
of heb je andere vragen, laat het me weten.
Als je voor 1 september bestelt kan ik ruimte inplannen voor je pakket. De bestelling
verlaat rond 26 september het eiland Kreta en in de eerste week van oktober wordt het
pakket bij je thuis bezorgd door de firma Hermes of DHL.
P.S. Ook andere vragen over Kreta in het algemeen beantwoord ik graag en misschien
kan ik zelfs in een volgende nieuwsbrief hier aandacht aan besteden.
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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.

