Nieuwsbrief november 2009

De nieuwsbrief van
Nonnasol verschijnt
viermaal per jaar.
Wil je ook de
nieuwsbrief gratis
ontvangen, kijk dan
de de achterzijde.

Net
binnen!

Badjas
winnen? Kijk snel
aan de
binnenzijde!!

GOED NIEUWS VOOR DE FANS VAN NONNASOL
NONNASOL GAAT HAAR PRIJZEN VERLAGEN. HOE DAT KAN LEES JE HIER.
Nonnasol is eind 2006
begonnen met het maken van

ons goedkoper waren dan in de
winkels, daar zouden deze

exclusieve badjassen. In 2007
hingen de eerste jassen in de
winkels. Het grootste deel van
de winkels die Nonnasol
verkochten waren de kleine

laatsten, terecht, tegen
protesteren. Nu we hebben
besloten de jassen nog uitsluitend
via de webwinkel te verkopen
kunnen we het prijsniveau dus

exclusieve zaken die slechts
kleine aantallen inkochten. Heel
begrijpelijk, maar het bracht een
groot nadeel met zich mee.
Zolang deze winkels onze jassen

naar beneden aanpassen. De
kosten voor een webwinkel zijn
immers lager dan die van een
‘gewone’ winkel. En wellicht dat
we in de toekomst nog eens gaan

verkochten moesten wij het
denken aan een eigen Nonnasol
prijsniveau van deze winkels in
winkel! De nieuwe prijzen kun je
onze eigen webwinkel hanteren. nu vinden in de webwinkel.
Er zou anders de vreemde
situatie ontstaan dat de jassen bij

Slipdresses
Om thuis mee te flaneren.
Met bijpassend jasje en
hoge kniekousen of een
legging eronder zie je er
geweldig uit. Om jezelf of
een ander (je partner?) mee
te verrassen, Binnenkort bij
Nonnasol in de winkel.

R
o

HIP KOKEN

Was dat even leuk!
Tante Cor in de laatste aflevering van Gooische Vrouwen gehuld in de
Tarantella van Nonnasol! De jas stond haar fantastisch!

Schortjes

Daar wordt je toch helemaal
vrolijk van?! Zo krijg je zin
om de lekkerste gerechten
uit je keuken te toveren.

Ze zijn helemaal hot: Schortjes. En waarom ook
niet? Met de feestdagen in aantocht wordt er
veel gekookt. Een saai schort over je mooie
jurk? Zonde toch. Een schort kan ook best
feestelijk, leuk of hip zijn. En schortjes zijn
tenslotte ook bedoeld voor binnen en past dus
prima binnen het concept van Nonnasol; ook
binnen er goed uitzien! De schortjes zijn van
katoen en dus goed wasbaar. De vrolijke
motieven stralen kook- en bakplezier uit. Of je
nu kiest voor het Saartje schort of de vintage
look, je kookt de sterren van de hemel als je je
goed voelt in je outfit! Bij aankoop van een
schortje stuurt Nonnasol een heerlijk recept
mee.
Veel kookplezier!

Gespot door
Nonnasol

Bedloper of wandkleed
Je ziet steeds vaker een
mooie bedloper op het
voeteneinde liggen. Het
staat echt heel chique en
maakt het bed helemaal
‘af’. Ook heel mooi als
wandkleed. De loper is
helemaal met de hand
gemaakt.

Berichtje van Cora, klant van Nonnasol
Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief ontvingen wij een e-mail van Cora. Deze
vonden wij zo leuk dat we hem graag hier plaatsen:
Hallo,
Ik heb de badjas Tarantella en raar om te zeggen maar ik heb de jas nog nooit
aangehad
Ze hangt mooi te zijn in mijn slaapkamer en ik mag er graag naar kijken.
Ik heb ook nog een hele oude van mijn moeder en die hing daar daarvoor.
Deze hangt nu op een paspop met boa.
Ik vind eigenlijk de jas te mooi om aan te trekken, het is nu een kunststukje aan de
muur
Groetjes Cora

BADJAS
WINNEN!!!

WAT MOET JE
DOEN?

DE UITSLAG

OVER
TARANTELLA

Elk kwartaal geeft
Nonnasol een
badjas weg. Per
kwartaal zal de
opdracht om te
winnen
veranderen. En
uiteraard ook de
badjas. Deze
maand geven we
Tarantella weg.

Zend een mail met
je lekkerste
feestdagenrecept
naar
info@nonnasol.nl.
De origineelste
inzending ontvangt
Tarantella z.s.m.
thuis. Vergeet niet je
maat in de mail te
zetten!

De winnaar of
winnares krijgt per email de uitslag. De
winnaar van het
vorige kwartaal was
mevr. Y. de Vries uit
Wassenaar. We
wensen haar veel
plezier met Lucia!

Tarantella is gemaakt
van badstof afgezet
met satijn. Het model
van de jas is
supervrouwelijk en
slankt enorm af. Voor
een aantal van ons
niet vervelend. Een
prachtige wijde rok
en mouwen maken
het plaatje compleet.

Kleding voor binnen

oftewel alles waar je niet mee naar buiten gaat
Toch nog een ruim begrip;
kleding voor binnen. Uiteraard
denken we onmiddellijk aan de
badjas en het huispak. Maar ook
nachtkleding, een versleten
joggingpak en zelfs schortjes

des huizes in dit jasje een sigaar
placht aan te steken, vaak met
bijpassend cognacje.

Een eeuw later kleden we
ons dus nog steeds vaak om als we
binnenshuis zijn.
Veel van ons zijn pas echt hun
dagelijkse beslommering kwijt als
de werkoutfit verwisseld is voor

kunnen hier onder vallen.
Hoewel sommigen van
ons met alles de straat op
gaan (ik zag laatst iemand in
badjas over straat gaan om

iets makkelijks en de benen op tafel
kunnen. Zo wordt het gevoel
thuis te zijn versterkt.
Wat er wordt verstaan onder
kleding voor binnen is heel

een aantal blokken verder bij
haar moeder op de koffie te
gaan!) zullen de meeste van
ons een badjas alleen binnen
dragen. Uiteraard zie je de

persoonlijk. Wellicht kunnen we
het beter hebben over kleding
voor thuis. Een oud shirt van je
partner, een badjas, een pyjama of
een oude wijde jurk, het kan

badjas ook in de sauna of aan
het zwembad. Hoe was dat
vroeger?
De geschiedenis laat ons
zien dat (t)huiskleding niet iets is

allemaal.
Maar waar je ook voor kiest:
belangrijkste is dat je je goed voelt
in wat je draagt! En dat geldt voor
buiten maar zeker ook voor

Voor de dames bestonden

er ook kamerjassen, deze droegen
de jassen alleen in gezelschap van
binnen!
de naaste familie, terwijl de heren
best bezoek konden ontvangen in
Dirkje Sol
hun ‘huisjasje’. Het was zelfs chique

van deze tijd. In het begin van de
vorige eeuw droegen mannen vaak
een zogenaamd rookjasje, een
korte kamerjas die zijn naam te
en niet voor iedereen weggelegd.
danken had aan het feit dat de heer

Wil je gratis de
Nieuwsbrief ontvangen?
Dat kan vrij simpel. Ga op de
webwinkel naar het kopje
‘contact’. Je kunt dan via een mail
doorgeven dat je graag voortaan
de nieuwsbrief ontvangt.

Contactgegevens
• e-mail: info@nonnasol.nl
• website: www.nonnasol.nl
• telefoon: 0229-297881

Colofoon
De foto’s, teksten en e.d. zijn
aangeleverd door Nonnasol
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