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STRAK IN HET PAK
Samen met hun mama Angélique van Gils 

startten Jill (23) en Joy Van der Heijden (24) in 

februari Pursuit Femmes op, een label dat 

maatpakken voor vrouwen maakt. Terwijl ze 

net een winkel in Antwerpen openden, wordt 

er al hardop gedroomd van zaken in Gent en 

Brussel. 

Joy: “Het was in september 2020 dat mama met 

het idee kwam om maatpakken voor dames op de 

markt te brengen. Voor mannen is er geen gebrek 

aan gepersonaliseerde kostuums, maar voor vrou-

wen is het veel moeilijker om er een te vinden. 

Met Pursuit Femmes willen wij ook hen die luxe 

bieden. Ik was net klaar met mijn master in de 

marketing en op zoek naar mijn eerste uitdaging. 

Ik vond het heel cool om met z’n drieën dat avon-

tuur aan te gaan. Dankzij mama’s expertise (Van 

Gils richtte mee Café Costume op, red.) evolueerde 

alles heel snel van een idee naar een zaak. We 

stonden ervan versteld hoe snel onze agenda vol-

liep met afspraken.”

Jill: “Ik had met Jill Antwerp al een eigen label, 

waarbij ik herenjasjes omtover tot oversized 

blazers voor vrouwen. Toen we samen aan tafel 

gingen zitten, voelde het als het juiste moment 

om het merk in Pursuit Femmes onder te bren-

gen. Wel besloten we meteen duidelijke afspraken 

te maken omdat ondernemen met je familie ook 

risico’s met zich mee kan brengen. We hebben 

zelfs al een aanpak op papier staan voor als 

iemand ooit uit de zaak wil stappen. Zonder 

goede afspraken lijken familiebedrijven soms 

rooskleuriger dan ze zijn.”

Joy: “Gelukkig zouden we voor elkaar door het 

vuur gaan. Ik weet dat ik in Jill een partner heb 

die me nooit zou laten stikken. Als oudste zus heb 

ik me altijd al een beetje verantwoordelijk 

gevoeld. Terwijl Jill een beetje onbezonnener is – 

in de beste zin van het woord – zal ik sneller de 

controle houden. Daarin kunnen we veel leren 

van elkaar.”

Jill: “We verschillen dag en nacht. Dankzij Joy 

vinden we een goede balans tussen dromen en 

een realistische visie. Soms schuurt dat een beetje, 

maar dat is net goed. Tussen ons botst het meer 

dan dat het met mama botst, omdat we allebei 

veel vertrouwen hebben in haar ervaring.”

Joy: “Aangezien we nu vooral veel tijd met haar 

doorbrengen, vroeg papa wel om ook af en toe 

een vader-dochterdag te organiseren om samen 

wat qualitytime te hebben. Zo ben ik onlangs met 

hem gaan duiken.”

Jill: “Nu je het zegt: daar moet ik dringend eens 

werk van maken.” 

De officiële opening van de winkel zal 

plaatsvinden op 16 september.

Sint-Michielstraat 21, Antwerpen,  

pursuit-femmes.com

Jill (links) en Joy 

(rechts) Van der 

Heijden

Mediargus met docroom pdf


