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Nieuws van NYHAVN
Februari 2021

Je ontvangt 'NIEUWS van NYHAVN' omdat we je graag op de hoogte willen
houden van nieuwe producten, verhalen achter de merken en acties. We
hopen dat je dit waardeert (en anders kun je je natuurlijk altijd afmelden).

THE STORY BEHIND Urban Nature Culture (UNC)
UNC heeft als doel het samenstellen en combineren van oude technieken en
kunst, in harmonie met de natuur. Daarom besteedt UNC veel tijd aan het
bedenken van innovatieve nieuwe materialen en duurzame manieren om te
produceren. Innovatie is daarbij heel belangrijk.
UNC is opgericht door Anne Marie Hermans en het weerspiegelt haar visie op
de wereld. Ze heeft jarenlange ervaring in ‘huis en lifestylecollecties’ en is
altijd op zoek naar inspiratie voor haar collecties. Ver weg van haar huis in
Amsterdam komt ze regelmatig prachtige ontdekkingen tegen. Met UNC
brengt Anne Marie ons unieke verhalen, zeldzame vondsten en verloren
schatten, die ze in de afgelopen jaren heeft verzameld. Gevonden in
verschillende culturen, indrukwekkende metropolen en verre dorpen.
UNC betaalt een eerlijk loon aan hun vakmensen en zij gebruiken nieuwe en
planeetvriendelijke bronnen. Of zij werken met secundaire, in plaats van
nieuwe grondstoﬀen. UNC ziet het als hun plicht om in de toekomst te
investeren en transparant te zijn over de manier waarop ze producten
produceren.
Een mooi voorbeeld van UNC inovatie is hun eco-mix gemaakt van papier,
natuurlijke gom en kalkpoeder. Hier wordt een soort klei van gemaakt waar
weer allerlei producten van gemaakt kunnen worden (zoals kandelaars). Stap
voor stap vinden zij steeds meer manieren om producten op een duurzame
manier te produceren.
NYHAVN is selected partner van UNC. Daar zijn wij blij mee en ook best trots
op. We verkopen in NYHAVN een grote selectie van UNC. Steeds andere en
nieuwe producten en designs, maar ook golden oldies zoals de altijd populaire
koppen en schotels uit de Good Morning Collectie.

GA NAAR DE WEBSHOP

LEKKER WARM De winter laat nog even zien wat hij in zijn mars heeft! ❄
Heerlijk om je na een dagje sneeuwpret te nestelen tussen deze duurzaam
gelooide krulvachtjes en kussens van Tibetaanse schapen. Ze houden je
lekker warm en maken je kamer extra gezellig!
Shop ze in onze webshop!

VERANDEREN ZIT IN ONS CONCEPT We zijn weer lekker aan het schuiven
in de winkel en zitten vol ideeën! Het veranderen van ons interieur is een
belangrijk onderdeel van het concept.
We vinden het leuk voor onze klanten dat ze om de zoveel tijd een vernieuwde
winkel inlopen en nieuwe inspiratie op kunnen doen. Hopelijk kunnen jullie het
snel zelf komen bekijken! Maar nu nog even alleen windowshoppen of online
kopen. Tot snel!
Ps: op de foto zie je super kanjer Marc die altijd voor ons klaar staat ❤

NEEM EENS EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE

MOOI EN WARM Met deze handgemaakte sjaals, mutsen en handwarmers
blijf je lekker warm en fashionable! De mutsen en handwarmers zijn gevoerd
met ﬂeece dus lekker zacht. De sjaals zijn van geruwd katoen dus prikken niet.

De productie creëert werk voor vrouwen in Nepal en vergroot hun
zelfstandigheid. Ook in de coronacrisis steunt Sjaal met Verhaal het
ontwikkelingsland door bij te dragen aan ziekenhuisposten en kindertehuizen.
Verschillende kleuren online verkrijgbaar op onze site!
Ps: heb je 'onze eigen Saskia' gespot? 😍

ACTIE HEEL HAARLEM HELPT VERLENGD Met
deze actie krijgen zorgmedewerkers Gouden Hart
biljetten waarmee zij aankopen kunnen doen bij
diverse Haarlemse winkels en horeca die
daarmee ook gesteund worden. De actie is
verlengd en de biljetten kunnen ingeleverd
worden TOT 1 SEPTEMBER!
Wil je meer te weten komen over deze actie? Lees
het op de website

GA NAAR DE WEBSHOP

Klik onderaan op "LEES MEER" of "HELE BERICHT WEERGEVEN" als jouw nieuwsbericht
hier stopt.

WE MISSEN JULLIE! Maar helaas mag de winkel voorlopig nog niet open. Je
kunt natuurlijk wel altijd bestellen via onze webshop!*
Bijna al onze mooie producten kun je daar vinden. We maken er altijd een
mooi pakketje van en als je wilt, pakken we het in als cadeautje.
Regelmatig krijgen we lieve bedankjes. Zoals deze van Franziska:

Hello,
Thank you so much for the Package - I am so happy about the nicely wrapped
Buddha Lights and the cute Little sheep (!!!) and your Card - please know that

you are the most friendly online shop I ever ordered from❤
Op de website vind je nog een paar lieve berichtjes van klanten.

AFHALEN Vanaf 10 februari mag je ook je bestellingen afhalen bij de winkel.
Dat scheelt verzendkosten. Zoek wat je graag wilt kopen in de webshop (let op:
niet bestellen als je het wilt ophalen) of kijk in de etalages van de winkel. Stuur
ons vervolgens een mailtje met wat je wilt bestellen en om af te spreken
wanneer je het af kunt halen. Zet in het onderwerp van je mail BESTELLING en
stuur het naar karen@conceptstore-nyhavn.nl
We houden ons natuurlijk netjes aan de RIVM regels. Je vindt de regels hier
nog even in een overzichtelijk schema.
* We verkopen onze producten online via het internationale platform Trouva.
De verzendtijd is gemiddeld maar 3 á 4 dagen en de prijzen zijn hetzelfde als
in de winkel. Hou wel rekening met verzendkosten.

Online Feest – dit wil je niet
missen!
Zaterdagavond 27 februari 2021 is de GROOTSTE ONLINE LIVE show van
Haarlem: ESCAPE THE LOCKDOWN. Een avond met online live muziek- en
spelshow met spectaculaire prijzen.
Een hele avond feest, gevuld met spel, muziek en show waarbij een mysterie
moet worden opgelost en codes moeten worden gekraakt, in de stijl van
ESCAPE-ROOM PUZZELS. Er is livemuziek door verschillende bekende
Haarlemse artiesten en er zijn spectaculaire prijzen.
Speel voor jouw favoriete horeca!

Jij bepaalt voor welke horecagelegenheid je meespeelt. Van ieder verkocht
kaartje gaat er een deel naar jouw gekozen gelegenheid en de deelnemende
artiesten om ze in deze zware tijd te ONDERSTEUNEN. En zelf speel jij mee
voor spectaculaire hoofdprijzen en tientallen prijzen ván, vóór en dóór de
Horeca.
De LIVE STREAM start om 19:30 uur. Om 20:00 uur start het spel en de avond
duurt tot ongeveer 23:00 uur. Naast de verschillende liveoptredens is er een
spetterende prijsuitreiking!
Dit wil je meemaken! Koop je tickets op www.escapethelockdown.online

ONLINE SHOPPEN!

Blijf gezond en op naar het voorjaar!
Karen de Vuijst

Volg je ons al op social media?

Conceptstore NYHAVN
Koningstraat 15, Haarlem
Netherlands
Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op
onze website of iets bij ons hebt besteld.
Afmelden

