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‘De Tuinen in het mooiste pand van de Kalverstraat’. 
 

Vandaag openden Dick de Lange, Algemeen Directeur en Colinda Hoegee, 

Commercieel Directeur, officieel de nieuwste winkel van De Tuinen, De Tuinen 

Kalverstraat 143-145. Hiermee komt het aantal De Tuinen winkels op 109 en zit het 

bedrijf op koers om binnen drie jaar naar 150 winkels te gaan. 
 

Dick de Lange verklaarde trots te zijn op deze prachtige 

winkel en unieke locatie. ‘De gevels hebben een 

rijksmonumenten status. Kalverstraat 143 heeft een goed 

bewaarde klokgevel in Lodewijk XV-stijl. De bijzonder 

sierlijke topgevel heeft forse inspringende aanzetstukken 

met voluten, natuurstenen banden en een gebogen 

lijstvormig fronton met kuif en een kalf in top, een 

verwijzing naar de markt die vroeger in de Kalverstraat 

werd gehouden’. ‘Hoeveel meer historie wil je in een 

pand hebben?’. Colinda Hoegee vult aan: ‘Ik heb zelfs 

een advertentie gezien uit de ‘Het nieuws van de dag’ 

van 30 december 1914 waarin de toenmalige 

winkeleigenaar Michels & Cie een Groote opruiming had 

van al hun Zijden, Fluweelen en Wollen Japonstoffen. ‘Nu 

bijna een eeuw later verkopen wij, net als Michels & Cie, 

authentieke producten. Alleen bij hen was het ter 

aankleding van de mens, bij ons gaat het om de 

innerlijke, uiterlijke en spirituele verzorging van de mens’. 
 

 

Over De Tuinen 

Bij De Tuinen kunt u altijd terecht voor een persoonlijk advies. De medewerkers 

worden intern opgeleid om vragen te kunnen beantwoorden over bijvoorbeeld 

afslanken, gezondheid, huidproblemen, speciale voeding, sportvoeding, etc. Maar 

bij De Tuinen kunt u ook terecht voor de leukste cadeaus, de lekkerste thee en 

heerlijke verzorgingsproducten. De winkel is een punt van rust, waar u ook allerlei 

producten vindt die ontspanning bieden in deze onrustige tijd. 

 

Nieuwsgierig naar onze nieuwste winkel? Kom dan snel een kijkje nemen! De nieuwe 

winkel De Tuinen Kalverstraat is gevestigd aan de Kalverstraat 143-145  in 

Amsterdam en is geopend op maandag van 11.00 tot 19.00, dinsdag en woensdag 

van10.00 tot 19.00, donderdag van 10.00 tot 21.00, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 

19.00 en zondag van 12.00 tot 18.00 uur. 

Einde persbericht 

 

Voor meer informatie over dit persbericht, algemene informatie of fotomateriaal 

over De Tuinen kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & 

Communicatie van De Tuinen B.V. 

Tel.nummer:  0251 257070 

E-mailadres:   pers@detuinen.nl 
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