
nieuwkerkse  boetieks
lingerie  zita

&
petites  etoiles

stellen  zich  graag
voor  aan  beveren!
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petites étoiles
Wat begon als een droom werd op 15 augustus 2015 
werkelijkheid: Petites étoiles opende voor de eerste 
maal de deuren... Een nieuwe uitdaging waar ik tot 
op heden nog geen moment spijt van heb! Ik wou 
een gezellige winkel waar elk kind, groot of klein, zich 
een echte ster voelt….
 
Mede dankzij de gedreven ondernemingszin van 
mijn echtgenoot werd mijn droom werkelijkheid!

Vandaag streven wij met Petites étoiles naar 
winkelplezier voor het hele gezin in een familiale 
sfeer. Ouders kunnen rustig winkelen, terwijl de kids 
zich uitleven in onze speelhoek.
Niet alleen het onthaal, maar ook de service in een 
familiale sfeer zorgen ervoor dat onze klantjes steeds 
graag terug komen. 

Zo mix en matchen wij verschillende merken in alle 
prijsklassen tot een creatief betaalbaar geheel. Zo 
staat zoon of dochterlief steeds weer origineel in de 
kijker. Wij denken goed met u mee, zodat we voor uw 
oogappeltje bij elke gelegenheid de gepaste outfit 
kunnen toveren. 

Zowel voor uw kleinste helden als voor uw tieners 
gaan wij steeds op zoek naar toffe merken voor 
ieders smaak en budget. Elk seizoen opnieuw nemen 
wij alle collecties onder de loep en sturen we bij waar 
nodig. Zo kunnen we steeds inspelen op de nieuwste 
modetrends. 

Benieuwd? Kom gerust eens vrijblijvend langs. Wij 
verwelkomen u met veel plezier!
Petites étoiles waar we kinderen klein en groot laten 
schitteren als echte sterren.
 
Mano & Ellen

Onze merken:
 
Ralph lauren - Liu Jo baby & honey - Liu Jo Junior 
- Scapa - Tommy Hilfiger - Nik & Nik - Rtb - Meia 
Pata - Geisha - Levv - Molo - Petrol - Kate Mack - 
Biscotti - French king - Lili Gaufrette - Me by miracles 
by Annelien Coorevits - Little miss Juliette -  Lui é Lei 
- Retour - Phi - Brums - …..
 
Petites étoiles
Nieuwkerkenstraat 131 
9100 Nieuwkerken-Waas
03 776 24 95
 
info@petitesetoiles.be
www.petitesetoiles.be

lingerie zita
Lingerie ZiTa is meer dan een lingeriewinkel waar u 
al uw favorieten merken kan vinden! 

We staan ervoor garant om meer te betekenen voor 
onze klanten door onze persoonlijke aanpak en dat 
‘ietsje meer’ dat wij u elke dag met plezier en passie 
aanbieden.

Naast het grote assortiment aan merken kan u 
op ons rekenen om de perfecte lingerie te vinden 
voor elke gelegenheid.  Jessy volgde de opleiding 
lingeriestyling waardoor wij u professioneel kunnen 
adviseren waar nodig. 

Onze gezellige winkel nodigt uit om rond te 
snuisteren en te genieten van het aankopen van uw 
favoriete lingeriesetje.

Want ook voor ons is beleving belangrijk. 

Wij heten u van harte welkom.

openingsuren

ma:13.30-18u
di-vrij: 10-18u
zat: 10-17u

Vrasenestraat 64, 
9100 Nieuwkerken
T. 03/334.63.02

jessy@lingeriezita.be
www.lingeriezita.be
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communie 2019
In de juiste sfeer en met een brede glimlach 
heten wij u van harte welkom in ons paradijsje.
Door onze gedreven passie voor perfectie 
slagen wij erin jou met plezier te loodsen 
door onze uitgebreide keuze feest- en 
communiekleding.
Wij mixen alle merken door elkaar tot “the 
perfect match”, want voor ons is elk kind uniek!

extra open

donderdag 13/12 van 17-22u 
donderdag 27/12 van 10-18u
donderdag 03/01 van 10-18u

extra zondagsopeningen:

16/12 - 23/12 - 30/12 - 
06/01 - 20/01 - 27/01
telkens van 13-17u

Petites étoiles,
waar we kleine 

en grote kinderen 
laten stralen 

als échte 
sterren!

prothese en lingerie na 
borstoperatie
Lingerie zita heeft zich de voorbije jaren gespecialiseerd 
in protheselingerie en prothesebadmode.

Naast onze winkel, hebben wij  een gezellige 
bovenverdieping ingericht, waar dames samen met 
hun partner kunnen kiezen uit een uitgebreid gamma 
aan protheselingerie én prothesebadmode. 

Daarnaast bieden wij  u de mogelijkheid om na een 
borstoperatie tegemoet te komen aan uw specifieke 
wensen. Wij werken intensief samen met professionele 
bandagisten om u te helpen bij het uitzoeken van de 
juiste prothese. 

We doen beroep op professioneel opgeleide 
bandagisten die u ook helpen bij de financiële 
afhandeling van uw prothese. Wanneer u bij ons een 
prothese laat aanmeten, zorgen wij ervoor dat deze 
onmiddellijk wordt terugbetaald door uw mutualiteit.
Omdat wij graag voldoende tijd voor dames met een 
borstprothese willen voorzien, vragen wij om vooraf 
een afspraak te maken. Wenst u enkel lingerie aan te 
kopen, dan hoeft een afspraak uiteraard niet. 

Afspraken kunnen gemaakt worden op 0472/60.58.21
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De feestvreugde 
houdt niet op!!

Uw aankoop wordt 
beloond met 

een cadeaubon 
van 10% op het

betaalde bedrag!

communie 2019 woody en lords&lillies
Koude nachten ? Nog op zoek naar 
een geschenk voor de feestdagen ? Het 
Belgische merk Woody doet het goed bij 
groot en klein. Woody combineert dan 
ook perfecte kwaliteit met leuke prints en 
originele accenten. 

Lingerie ZiTa koos voor de collectie Boyzz 
en Woody Girlzz. Ook Lords& Lillies kan 
u bij ons vinden. Naast de pyjama’s en 
slaapkleedjes voor meisjes en jongens heeft 
Lingerie ZiTa zowel het basis ondergoed 
als de fashionkleurtjes. Voor opgroeiende 
meisjes hebben we Woody eerste behaatjes 
in hippe kleurtjes of in wit. 

Voor onze volwassen fans van Woody 
nachtmode hebben we een heel ruim 
aanbod. Andere merken die u bij ons kan 
vinden : Ringella- Charlie Choe- Cyell- 
Manned

feest

T. 03/334.63.02 •ma:13.30-18u, di-vrij: 10-18u, zat: 10-17u
Vrasenestraat 64, 9100 Nieuwkerken • www.lingeriezita.be

kies een paar feest-oorbellen van 33 december.
deze actie loopt tot eind december 2018

bij aankoop van

een pyjama

slaapkleed

homepak 
voor meisjes

jongens

heren of

dames
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woody en lords&lillieszomercollectie 2019
Heeft u kleine hippe deugnieten of trendy tieners?
Bij Petites étoiles vindt u een uitgebreid aanbod aan 
klasse merken met net dat tikkeltje meer.... 
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lingerie
Lingerie Zita heeft het grootste aanbod 
lingerie in het Waasland ! 

zomercollectie 2019
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lingerie

U kan bij ons terecht voor volgende merken : 
Marie Jo-Marie Jo L’Aventure- Prima Donna- Prima Donna Twist- Chantelle- Empreinte- Lise Charmel- 
Eprise- Femilet- Anita- Andres Sarda- Lingadore- Love Stories-Cinderella-Triolet-Triumph

zomercollectie 
2019
Petites étoiles voor 
aparte, eigenzinnige 
en wereldwijze kids 
van 2 tot 16 jaar. 

Bij ons vind je 
een mooi aanbod 
exclusieve kindermerken, 
stuk voor stuk merken 
met net dat tikkeltje meer, 

een perfecte snit, 
een extra detail, 
een grappige tekening, 
een pittige stof,..…
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EDEN

badmode preview 2019
Badmodemerken: 
Marie Jo, Prima Donna Roidal-
Jetty-Sunflair- Watercult- Lingadore- chantelle

zomercollectie 2019 swim

merken: Molo, Meia Pata, Ralph Lauren, Kate Mack, Levv,…
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lingerie zita nieuwkerken en petites etoiles :
13/12 : avondopening tot 22u.

Petites étoiles
Nieuwkerkenstraat 131 
9100 Nieuwkerken-Waas
03 776 24 95
 
info@petitesetoiles.be
www.petitesetoiles.be

Lingerie Zita
Vrasenestraat 64, 
9100 Nieuwkerken
T. 03/334.63.02

jessy@lingeriezita.be
www.lingeriezita.be


