Nieuwsbrief De Hippe Flamingo Maart 2022

Bekijk de webversie

Geluk zit in't zonnetje
Zomer,
Blote voeten, wilde haren, tijd om nieuwe avonturen te ervaren!
Trek je heerlijk comfortabele kleding aan van Skurk en 4 President? Of haal je de zon in
je kleerkast met de collectie van The New? Alles kan, stralen zal je!
Zelf snuisteren tussen de collectie van De Hippe Flamingo? Het kan!
Zondag 3 april staan de deuren naar onze webshop weer wagenwijd voor jou open.
Kom de nieuwe collectie bewonderen, verwen jezelf met leuke koopjes en neem je
favoriete outfit direct mee naar huis!
Doorlopend van 10 tot 16u!
Vleminkstraat 73
3201 Langdorp

Ontdek onze nieuwe lente- en zomercollectie

Een merkje in de kijker: The New
The New is een kwalitatief Deens kledingmerk. Ze zijn grootmeesters in het ontwerpen
van kleding voor zowel kleinere als grotere jongens en meisjes. Ze raken elke keer de
trendkleuren precies en hebben voor elk wat wils. The New maakt korte en lange broeken
die perfect passen bij een stoere sweater, een mooi breisel of een leuk t-shirt. Het
nieuwste is de The New jeans serie waarin je verschillende coole wassingen vindt in
zwart en denim. Leuke prenten van dieren vind je terug in elke collectie en elk seizoen.
Ontdek het allemaal in onze webshop en kleed je kinderen in de prachtige kleding van
The New.

The New mini (maat 68
tot 98)

The new kids en tieners
(maat 98 tot 176)

Winnaar 'The Fishwives Market'
Proficiat Sarah De Laet !
Jij bent de winnaar van onze actie op The Fishwives Market!
Mama's hebben superkrachten! Jij wint een herbruikbare
'MOM PWR' beker en een waardebon
ter waarde van 5 euro.
Je ontvangt van ons persoonlijk een mailtje om je prijs in
ontvangst te nemen.

De Hippe Flamingo

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 dehippeflamingo@gmail.com toe aan uw adresboek.

