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Exclusieve lingerielijn Sylvie Meis strijkt neer in 

Belgische ALDI-winkels 

Erpe-Mere, 22 juli 2021 – Van frivool lingeriesetje tot nachthemd. Van 

pyjama tot kamerjas. Vanaf zaterdag 7 augustus ligt de exclusieve 

kledinglijn, ontworpen door de Nederlandse Sylvie Meis, tijdelijk in alle 

Belgische ALDI-winkels. Een aangename verrassing van de discounter 

voor zijn vrouwelijke klanten. 

In samenwerking en exclusief voor ALDI Nord en ALDI SÜD, ontwierp de 

Nederlandse presentatrice en topmodel Sylvie Meis een kwalitatieve 

lingerielijn. Vanaf zaterdag 7 augustus is de collectie in alle ALDI-winkels terug 

te vinden. 

De collectie bestaat uit meerdere items die in verschillende modellen en maten 

beschikbaar zijn. “Het is niet alledaags dat we een exclusieve lingeriecollectie 

van Sylvie Meis kunnen aanbieden in onze winkels”, zegt Sofie Gowy, Category 

Manager Fashion bij ALDI. “We staat erom gekend meermaals per jaar onze 

klanten aangenaam te verrassen met producten die je niet meteen verwacht 

bij een discounter. Met deze collectie zijn we hierin geslaagd.”  

Net als ALDI, is het de wens van de Nederlandse ontwerpster om kwalitatieve 

producten aan te bieden tegen lage prijs. “Ik ben zeer blij dat ik met ALDI een 

partner aan mijn zijde heb met wie ik mijn collectie voor talloze vrouwen in heel 

België aan lage prijzen beschikbaar kan stellen”, zegt Sylvie Meis. 

Speelse strikjes en hoogwaardig kant 

Meis maakt voor haar ontwerpen gebruik van elegante stoffen die zorgen voor 

een aangename pasvorm. Daarnaast zorgen enkele speelse details zoals strikjes 

en hoogwaardig kant voor dat tikkeltje extra.  

De nadruk van de collectie ligt volledig op comfort en feelgood. “Lingerie en 

nachtkleding zijn een passie van mij”, vervolgt Meis. “In de ochtend opstaan en 

je mooi en comfortabel voelen, is belangrijk voor mij. Je start dan de dag met 

een goed gevoel. Ik wilde favoriete kledingstukken maken waarin alle vrouwen 

zich gewoon goed kunnen voelen!” 

De exclusieve collectie bestaat uit 5 items: comfortabele bh’s met passende 

slipjes, pyjama’s met short, nachthemdjes en ochtendjassen. Deze zijn telkens 

beschikbaar in verschillende maten en stijlen. De ’bh’s zijn verkrijgbaar in de 
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maten 90A tot en met 100C. De bijpassende slips, pyjama’s, nachthemden en 

kamerjassen zijn verkrijgbaar in de maten S tot en met L. 

*** 

Beeldmateriaal vindt u via deze link: https://we.tl/t-PfRzj9mrIq  

Niet voor publicatie: 

Voor meer info kan u terecht bij: 

Delphine Hofman 

Corporate Communication  

Tel: + 32 (0)53 827 439 

Mail: media@aldi.be 

 

Over ALDI België: 

ALDI is de leidende discounter in België. Met 440 winkels over het hele land, beheerd door 7 

regionale hoofdkantoren, bereikt ALDI België meer dan 80 procent van de Belgische bevolking. 

Ruim 7.700 medewerkers vormen het kloppende hart van deze groeiende groep bedrijven.  

ALDI Nord is één van de toonaangevende internationale retailgroepen. De discounter focust op 

producten van hoge kwaliteit tegen een lage prijs. De sleutel tot het succes van de groep is het 

personeelsbestand dat meer dan 77.000 medewerkers telt in Duitsland, België, Denemarken, 

Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal en Spanje.  

Meer info op https://www.aldi.be/nl/  
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