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Vrijdag 20 augustus zal De Tuinen haar 91e vestiging in Hoorn openen. De 
filiaalmanager en haar medewerkers zijn er meer dan klaar voor om Hoorn kennis te 
laten maken met de De Tuinen. “De winkel is licht, ruim en overzichtelijk en heeft 
een zeer uitgebreid assortiment” aldus Algemeen directeur Dick de Lange.  
 
De Tuinen is erg blij met de winkel in de Nieuwsteeg. “Een prachtige locatie voor een 
nieuwe De Tuinen winkel”, vindt Dick de Lange. 
 
Na de groene loper bij de ingang van de winkel, wacht een goed advies en een kijkje in de 
natuurlijke en evenwichte producten die De Tuinen biedt. De medewerkers worden 
middels een interne opleiding opgeleid om iedere klant zo goed mogelijk van dienst te 
kunnen zijn. 
 
Over De Tuinen 
Willem van Vondele begon 30 jaar geleden met De Tuinen van Babylon in Den Haag. De 
basis van de winkel was het werken met natuurlijke ingrediënten waar Van Vondele met 
de hand natuurlijke verzorgings- en gezondheidsproducten van maakte. De populariteit 
van de winkel zorgde ervoor dat de formule zich uitbreidde en inmiddels is Hoorn de 91e 
vestiging.  
 
Het assortiment 
De Tuinen Hoorn heeft een uitgebreid assortiment van een natuurlijke mix van gezonde en 
lekkere producten waarbij de nadruk ligt op innerlijke en uiterlijke verzorging. Naast 
homeopatische geneesmiddelen, voedingssupplementen en natuurlijke 
verzorgingsproducten kan men bij De Tuinen ook terecht voor diverse thee, zoetwaren, 
verrassende cadeauartikelen. Verder bieden wij ook een flinke range aan gezonde en 
glutenvrije voeding en veel producten voor sporters, zoals speciale voeding, proteïne, 
vitaminen en creatine. 
 
De Tuinen Hoorn is op maandag geopend van 11.00 tot 18.00, dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 9.00 tot 18.00, donderdag van 9.00 tot 21.00 en zaterdag van 9.00 tot 17.00.  
Wij heten u 20 augustus van harte welkom aan de Nieuwsteeg in Hoorn voor een gericht 
en eerlijk advies. 
 
 

Einde persbericht 

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling 
Marketing & Communicatie van De Tuinen B.V. 
Tel.nummer:  0251 257070 
E-mailadres:   pers@detuinen.nl 

In Hoorn opent De Tuinen haar 91e filiaal 


