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Midwinter
Sneeuw, knisperende vrieskou, wind en
regen... het is hartje winter. Hoe bescherm jij
je het liefst tegen de elementen? Draag je
veel laagjes over elkaar of houd je het simpel
met één dikke trui? Nu het buiten koud en
guur is doe je jezelf een groot plezier met
warme, omhullende kleding. We hebben nog
steeds een ruime keuze heerlijk
verwarmende wol/zijden shirts, mutsen,
kleurige beenwarmers en sjaals en ook
vesten en jassen zijn nog verkrijgbaar. Een
aantal artikelen dat niet meer op voorraad is,
kunnen we nog steeds bijbestellen.
Daarnaast is het nu hét moment om ons te
laten weten wat voor jou een waardevolle
aanvulling van de collectie van Pure Matters
zou zijn... want binnenkort gaan Friederike en
Lucy op reis...

... naar de INNATEX beurs bij Frankfurt
INNATEX is dé jaarlijkse internationale
vakbeurs voor ecokleding. Een inspirerend
gebeuren! Van 21 t/m 23 januari ontmoeten
we al die kleine (en grotere) labels en
merken, leren veel over hoe mode steeds
duurzamer wordt, brengen de wensen van
ONZE klanten naar voren, en kopen in voor
het komende winterseizoen
(2017/2018). Daarom ook de vraag aan jou
om je wensen en suggesties kenbaar te
maken.
Stuur een mailtje met je ideeën en maak
daarmee meteen kans op een Pure Matters
waardecheque van twintig euro. We waarderen het dat je met ons meedenkt - want de nieuwe
collectie is tenslotte ook voor jou! Uiterste inzenddatum is zaterdag 21 januari. De verloting van
de waardecheque vindt plaats in week 4.

Verbouwing van de huiskamerwinkel
De huiskamerwinkel en werkruimte van Friederike in Peins ondergaan momenteel een flinke
verbouwing. En daarom is het gehele interieur tijdelijk naar de eerste verdieping verhuisd. Nu na
twee weken kerstvakantie de verkoop weer in volle gang is, vraagt dat hier en daar om het
nodige improvisatietalent. Maar je bent en blijft van harte welkom om op afspraak kleding te
komen passen of om op woensdag de vaste verkoopmiddag te bezoeken. Kijk voor je bezoek
nog even op de website voor de meest actuele informatie.

Nieuwsbrief in een nieuw jasje
Het is je misschien al opgevallen: de nieuwsbrief ziet er iets anders uit dan je gewend bent. Met
ingang van het nieuwe jaar zijn we overgestapt op een nieuwe verzend-software die hopelijk
weer de nieuwsbrief naar alle mailadressen kan versturen. Deze nieuwsbrief is de primeur met
de nieuwe software, het is dus even spannend hoe de verzending gaat.
Gaat het heel goed, of juist niet? Wil je het ons laten weten wanneer de nieuwsbrief niet
helemaal goed bij je binnen komt? Alvast bedankt.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je eerder belangstelling hebt getoond in het aanbod van Pure Matters.
Wil je liever geen nieuwsbrief meer ontvangen? In de tekst onderaan de nieuwbrief vind je de mogelijkheid om
je af te melden.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@purematters.nl toe aan
uw adresboek.

