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Top tot Teen bereiken? 
Twitter	 @toptotteen 

Facebook	   Facebook.com/ToptotTeen

Website	 toptotteen.info

Telefoon	 0343 517883

Mail	 Driebergen@toptotteen.info


Modeshow 19 maart 
Op 19 maart om 20:00 uur is de modeshow voor de zomercollectie 
2018. En ja inderdaad, dit keer alleen op de avond. Reden te meer 
om als de wiedeweerga je kaartjes te kopen of te reserveren. Ze 
kosten € 7,50 en je kunt ze kopen in de winkel, door te bellen naar 
de winkel op 0343 517883 of door een mailtje te sturen aan 
driebergen@toptotteen.info Maak niet de vergissing om een reply te 
sturen naar het mailadres waar deze nieuwsbrief vandaan komt. 
Daar kun je GEEN kaartjes bestellen.


Nieuwe collectie 
In deze nieuwsbrief verder wat beelden van de nieuwe collectie met 
fijne, prettig draagbare, natuurlijke en ecologische stoffen. We 
hebben weer verrassende combinaties voor je gemaakt en een 
heleboel nieuwe ideeën om je nog mooier te maken dan je al bent. 
Kijk op de volgende pagina’s naar alle prachtige combinaties die we 
voor je hebben.


Prijsvraag 
Dit jaar wordt Top tot Teen 30 jaar. Onder degenen die weten op 
welke dag Top tot Teen jarig is verloten we een mooie verrassing. Je  
kunt de datum van jouw keus inleveren in de winkel.
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Gelukkig 
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Wist je dat… 
… 	 Expresso een fairtrade merk is en dat zich dat uit in de 	
	 productie, de afvalverwerking en eerlijke, goed betaalde 	
	 lonen?


… 	 Top tot Teen dit jaar 30 jaar bestaat? Maar op welke dag 	
	 ook al weer? 
… 	 wij met veel zorg onze collectie samenstellen en daarbij 	
	 vooral letten op ‘echte’ stoffen die mooi vallen?


… 	 in de collectie van King Louie veel ecologische katoenen 	
	 zitten?


  



Zomervestje  
Dit mooie item kan eigenlijk in geen garderobe ontbreken: het katoenen zomervestje dat je op zoveel 
verschillende manieren kunt dragen. Op de vorige bladzijde zie je de kleuren die we van dit vestje in 
de winkel hebben. Daar zit echt voor iedereen een goede kleur tussen.


In de winkel kunnen we het je natuurlijk live laten zien hoe je het kunt dragen, maar hieronder alvast 
wat voorbeelden van de veelzijdigheid van dit kledingstuk. Kom er gauw eentje uitzoeken en leer hoe 
je hem zelf het beste kunt dragen.


