
 

Leiden, 22 oktober 2013 

Weledafiets uitgereikt in De Tuinen Leiden 

Ter introductie van de nieuwe 100% natuurlijke en biologische Weleda haarverzorgingslijn 

verlootte deze pionier op het gebied van natuurlijke en biologische verzorgingsproducten 

een fiets via de facebook pagina van  De Tuinen. In De Tuinen in Leiden vond de uitreiking 

van de fiets plaats aan de winnaar.  

‘Kom in beweging met de Weleda-fiets en laat de wind door je haar waaien’ is de slagzin 

voor de fiets, die geheel in stijl is van de nieuwe natuurlijke en biologische 

haarverzorgingslijn van Weleda. Een frisse groene fiets ter waarde van €389,-. Nog niet 

eerder reageerden er zoveel De Tuinen fans met veel enthousiasme op De Tuinen 

facebook.  

Uit de bijna 550 reacties werd er een 

gelukkige winnares gekozen. ‘Ik dacht eerst 

dat het een grapje was, ik kon niet geloven 

dat ik gewonnen had. Ik draai 

onregelmatige diensten en ga altijd op de 

fiets naar mijn werk’ aldus de dolblije 

winnares. Ook komt de winnares al jaren bij 

De Tuinen in Leiden om haar Weleda 

producten te halen. Het lijkt wel of het zo 

geweest moet zijn. Op dinsdag 15 oktober 

werd zij dan ook warm onthaald door de dames van De Tuinen in Leiden  op de 

Haarlemmerstraat met taart en goodiebags. Een mooie setting in de Franchise vestiging 

van De Tuinen Leiden. Deborah die namens Franchisenemer Francis Kort filiaalmanager in 

De Tuinen Leiden is, vond het een eer om, samen met Weleda Regiomanager Manon 

Laven, in deze winkel de Weleda fiets uit te mogen reiken.  

De Tuinen Leiden is een mooie en grote De Tuinen winkel met een schat aan mooie 

gezonde producten, maar heeft ook heel veel originele cadeau ideeën. Toen de 

winnares was gearriveerd begon de feestelijke uitreiking van de fiets. Inmiddels hingen er 

donkere wolken  in de lucht, maar dat mocht de pret niet drukken. Met een dankbare 

glimlach begon de winnares aan de rit naar huis. In De Tuinen Leiden ging de pret nog 

even door, zij begonnen aan de voorbereidingen die de winkel klaar moeten maken voor 

de feestdagen.  

  

 

 

 



 

 

 

Voor meer informatie over dit persbericht en het opvragen van beelden en/of producten 

kunt u contact opnemen met De Tuinen B.V. afdeling Marketing & Communicatie 

Tel. nummer:  0251 257070 

E-mailadres:   pers@detuinen.nl  
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