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BADMODE & LINGERIE  
BIJ PHEADRA FOLIES

Pheadra Folies in Nijlen heeft na een totale make-over opnieuw de deuren geopend. De opening was een groot 
succes, maar uitbaatster Inneke Anthoni gunt zichzelf geen rust en is volop bezig met nieuwe collecties, om al haar 

klanten goed te begeleiden in het kiezen van de juiste lingerie, nachtmode of badmode. 

Een nieuwe locatie, groter en met meer assortiment aan lingerie, 
badmode en nachtkleding. Ongetwijfeld zal de zaak meer men-
sen aantrekken en zijn het nog drukkere dagen voor u gewor-
den. Lijkt me geen makkelijke combinatie om mama van drie te 
zijn, geslaagde businesswoman en niet te vergeten goede huis-
vrouw. Heb je nog tijd om even op adem te komen? 
Soms is het moeilijk om even een goed evenwicht te vinden. Want 
naast het schoolwerk en de hobby’s van de kinderen zijn er ook nog 
de huishoudelijke taken die gedaan moeten worden. Maar in het 
weekend proberen we toch altijd wel even tijd te maken om iets leuk 
samen te doen.

Zijn er naast de vertrouwde merken veel nieuwe merken  
bijgekomen? 
Er zijn wel wat nieuwe merken bijgekomen in ons assortiment. Zo 
hebben we bij de nachtmode Pipp studio en Essenza voor de dames, 
Manned voor de heren en voor het ganse gezin hebben we ook de 
super leuke collectie van Charlie Choe.

Als ik het goed heb begrepen is er naast dameslingerie ook nog 
een assortiment aan heren - & kinderondergoed gekomen? 
Voor de kinderen hebben we Woody voor jongens en meisjes. Voor 
de grotere meisjes hebben we ook de eerste bh’tjes met bijpassende 
onderbroekjes. voor de grotere jongens hebben we ook Puma in ons 
assortiment. Voor de heren hebben we naast Puma ook Manned in 
het gamma. Super kwaliteit in basiskleuren wit, grijs en zwart, maar 
ook in prints aangepast aan de collectie pyjama’s. 

Waarom moeten vrouwen juist naar Pheadra Folies komen? Wat 
zijn uw grootste troeven?
Ik denk dat we een heel uitgebreid gamma kunnen aanbieden in onze 
winkel. Lingerie en badmode voor maten en maatjes, pyjama’s voor 
klein en groot, maar bovenal voor de service die we bieden. We willen 
dat iedereen met een goed gevoel terug naar huis keert.

Inneke, het was een aangenaam gesprek en namens Bello Magazine 
wensen we u nog veel succes met uw vernieuwde zaak! Een dikke 
thumbs up en zeker een aanrader om hier eens een bezoekje te  
brengen.
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