Attention...

Bekijk de webversie

EXTRA newsletter

wijziging besteldatum
Nu alweer een nieuwsbrief van Mandali Kournas? Ik hoor het je denken.
En hij ziet er anders uit dan normaal…
Dat klopt allemaal. Ik stuur je even snel een extra nieuwsbrief want in de vorige nieuwsbrief
schreef ik dat je lokale produkten bestellen kon bij Mandali. Peter zou eind September komen.
Maar Peter komt in September ZONDER aanhangwagen en heeft daarom geen ruimte over in
zijn bus om in September pakketten mee te nemen.
Ik vind het erg vervelend om je dit te schrijven en biedt mijn excuses aan voor dit ongemak. Je
had je waarschijnlijk erg verheugd op een pakket met lekkers. Sorry, sorry, sorry…
Gelukkig komt Peter in NOVEMBER al weer en dan MET aanhanger en voldoende ruimte.
Als je ermee akkoord gaat pak ik je bestelling in voor de verzending in NOVEMBER.

In de nieuwsbrief van Oktober schrijf ik je de exacte datum waarop Peter je pakket meeneemt,
zodat je ongeveer weet wanneer DHL het bij je thuis bezorgt.
Ook de rekening en de informatie over de betaalwijze stuur ik je in Oktober.
Heb je (nog) niets besteld, dan mag je bovenstaande gewoon weer vergeten en lees je gewoon
verder.

Feestavonden in Kournas
Graag wil ik je toch ook iets leuks sturen en hieronder zie je de link naar de video die Werner en
Ilona gemaakt hebben van een van de feestavonden hier in Kournas.
Op 28 en op 29 augustus vieren we de naamdag van Johannis met live muziek, eten, drinken
en dans in het centrum van Kournas. Honderden gasten uit Kournas en wijde omgeving komen
dan naar het dorp. om te genieten van de laatste dorpsfeesten van het zomerseizoen.
‘s Morgens vroeg om 5:00 uur hoorden we nog steeds de muziek en was het feest nog niet
voorbij.
De link naar de video op YouTube

Ezelnieuws
Arno begint de kruidenwandeling nu op de weide bij de ezels.
Hier is meer ruimte om kennis te maken met de ezels, ze even
te knuffelen en om te helpen de halsters omdoen.
Sinds een week gaat veulen Zoë ook mee met de
kruidenwandeling en dit gaat erg goed.
We wensen je een fijne september maand en graag tot de volgende nieuwsbrief.
Vriendelijke groeten,
Barbara
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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.

