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lifestyle magazine for young family

Coole wintertrends van Kleertjes op een rij!
Leukste boeken en dvd’s voor je kind

Tegekke kortings en acties van onze leuke webshops
En nog veel meer!



winterrrr!
Oprichtster Young Family Media, hoofdredactrice Marion Buur

        Op zoek gaan naar een coole 
winterjas met sjaal en muts

Stampot met spekjes, 
kuiltje jus en rookworst

  Openhaard en kaarsjes 
aansteken, en dan de Voice 

   of Holland
Hmmm vast zout tekort met als gevolg lange files

 Maak ik wel goed met een warme 
   choco met heel veel slagroom!

   Ook Nijntje heeft het koud

      Perfecte  
  winter om het 
   yfmagazine te maken

        Veel plezier, Marion
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Mooi rood is niet lelijk!

Girls rok 
Doerak  € 12,48 

Kidid regen hoed  
Doerak  € 12,48 

Zonnebril teardrop 
Baby & Kidz Banz
€ 19,95

Zonnebril teardrop 
Baby & Kidz Banz
€ 19,95

Gewatteerde jas
Geox Clothing 
Kids Boys € 98,95

Kids enkellaarsje 
Pinocchio & Hip
€ 89,95

Regenlaarzen 
Replay Shoes Girls
€ 69,95

Regenlaarzen
Kidorable 
€ 24,95

Regenlaarzen
Hatley Boys
€ 24,95

Regenjas
Kidorable 
€ 34,95

Regenjas
Kidorable 
€ 34,95

Schattig jurkje

Olily € 89,95

Regenlaarzen 
Hatley Boys
€ 33,45

Wij hebben vier leuke trends uit de webshop Kleertjes geselecteerd. 
De kleur rood is deze winter weer helemaal hot en niets is superleuk 
om met coole regenlaarsen te springen in de plassen. Je dochter in 
een mooie kerst outfit en je zoon helemaal stoer in het pak! En dat  
 allemaal bij Kleertjes.com

de wiNter iN met kleertjes

Leuke laarsjes 
voor in de regen

trendsvankleertjes
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Girls rok 
Doerak  € 12,48 

Haarband
Mim-Pi 
€ 29,95

Vest
S&D Le Chic Girls 
€ 37,95

Sandalen met hakje
Lelli Kelly 
€ 38,97

Jurk
S&D Le Chic Girls 
€ 74,95

Wij hebben vier leuke trends uit de webshop Kleertjes geselecteerd. 
De kleur rood is deze winter weer helemaal hot en niets is superleuk 
om met coole regenlaarsen te springen in de plassen. Je dochter in 
een mooie kerst outfit en je zoon helemaal stoer in het pak! En dat  
 allemaal bij Kleertjes.com

Overhemd
Replay Junior 
Boys € 78,95

Colbert 
S&D Le Chic Boys 
€ 59,95

Broek
Gaastra
€ 59,95

Schoenen
Napapijri Shoes 
€ 109,95

de wiNter iN met kleertjes

Riem
Hound
€ 9,95
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Stoer met 
 Kleur

Naam: Sven van Dalen | leeftijd: 13 jaar
Favouriete webshop: Kleertjes.com 
Favouriete Merk: GSUS, Sevenoneseven  

Sven slaagt bij         
     Kleertjes
    altijd!

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit. Fusce fau-
cibus egestas nisl. Nam nisi nibh, 
gravida eu sollicitudin ac, ac-
cumsan id magna. Sed dapibus, 
augue ac egestas egestas, sem 
ipsum rhoncus neque, eget elei-
fend lacus lectus a ante. Nam 
nisi nibh, gravida eu sollicitu-
din ac, accumsan id magna. 
Nam nisi nibh, 

Sven slaagt bij         

SEVEN ONE SEVEN
Dit is Sven zijn lievelings-
merk verkrijgbaar bij
Kleertjes.com

Fijnste
    pyama
  en broek

Lopen
 heerlijk!

moedersaanhetwoord
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Mama Linda koopt graag bij Kleertjes.com

Waarom kopen jullie graag bij 
Kleertjes.com
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Fusce faucibus egestas 
nisl. Nam nisi nibh, gravida eu sollicitu-
din ac, accumsan id magna. Sed dapibus, 
augue ac egestas egestas, sem ipsum a 
ante. Nullam viverra nulla at ante congue 
ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Fusce fauci-
bus egestas nisl. Nam nisi nibh, gravida 
eu sollicitudin ac.

Kijk ook snel op Kleertjes.com

Ook van het merk 
GSUS kopen wij vaak
Sweater € 49.95
Broek € 59,95
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Wat is je favoriete merk ?
Consectetur adipiscing elit. Fusce fauci-
bus egestas nisl. Nam nisi nibh, gravida 
eu sollicitudin ac, accumsan id magna. 
Sed dapibus, augue ac egestas egestas, 
sem ipsum rhoncus neque, eget eleifend 
lacus lectus a ante. Nullam viverra nulla 
at ante congue ultrices. 

Wat is je persoonlijke stijl?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Fusce faucibus egestas 
nisl. Nam nisi nibh, gravida eu sollicitu-
din ac, accumsan id magna. Sed dapibus, 
augue ac egestas egestas, sem ipsum 
rhoncus neque. Nullam viverra nulla at 
ante con gue ultrices. Lorem ipsum do-
lor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Fusce faucibusat ante congue ultrices. 

Waarom kopen jullie graag bij 
Kleertjes.com?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Fusce faucibus egestas 
nisl. Nam nisi nibh, gravida eu sollicitu-
din ac, accumsan id magna. Sed dapibus, 
augue ac egestas egestas, sem ipsum 
rhoncus neque, eget eleifend lacus lectus 
a ante. 

Wie is Kleertjes.com

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Fusce faucibus egestas nisl. 
Nam nisi nibh, gravida eu 
sollicitudin ac, accumsan id magna. Sed 
dapibus, augue ac egestas egestas, sem ipsum 
rhoncus neque, eget eleifend lacus lectus a ante. 
Nullam viverra nulla at ante congue ultrices. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Fusce faucibus egestas nisl. Nam 
nisi nibh, gravida u





Verkrijgbaar bij Kleertjes.com



Barts: Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur € 12,95 elit. 

didi: Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur € 12,95 elit. 

Cakewalk: Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur € 12,95 elit. 

kortingsactiesvankleertjes
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Speciale winterkortingen!Sevenoneseven
Lorem ipsum dolor 
sit amet, consec-
tetur € 122,95 elit. 
tetur.

Gave
 muts

50 %  korting
Klikmeteenom teshoppen



Sevenoneseven: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur € 12,95 elit. Suspendisse 
lorem nisl, sagittis at fringilla, Lorem ipsum € 24,50 sit amet, consectetur adipiscing 

GsUs: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur € 12,95 elit. Suspendisse lorem nisl, 
sagittis at fringilla, Lorem ipsum € 24,50 sit amet, consectetur adipiscing elit. Sus-

Barts: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur € 12,95 elit. Suspendisse lorem nisl, 
sagittis at fringilla, Lorem ipsum € 24,50 sit amet, consectetur adipiscing elit. Sus-
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Speciale winterkortingen!
Flinke
korting

Gave
 muts

Lief
  jasje

Bestel
  nu!


