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Donderdag 15 juli zal gezondheidswinkel De Tuinen de deuren openen van haar 
nieuwste vestiging in Tilburg. “Tilburg is een fantastische stad en De Tuinen wilde hier 
heel graag haar deuren openen. Nu is het dan eindelijk gelukt” vertelt Algemeen 
Directeur Dick de Lange. Aan de Heuvelstraat 84 kunnen klanten nu ook rekenen op 
een goed advies op het gebied van gezondheid, verzorging en voeding. 
 
De Tuinen Tilburg is op maandag open van 11.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag en woensdag 
en vrijdag van 9.30 uur tot 18.00 uur, donderdag van 9.30 uur tot 21.00 uur en zaterdag 
van 9.30 uur tot 17.00 uur. 
 
De unieke winkelformule van De Tuinen past goed in de huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen, waarin kwaliteit van leven op een natuurlijke en evenwichtige manier een 
steeds belangrijkere plaats inneemt. Steeds meer mensen willen tegelijkertijd overal 
succesvol in zijn. Men wil een druk sociaal leven, carièrre maken, sporten, een zorgzame 
partner en een goede vader of moeder zijn. Om al deze dingen te combineren blijft er 
weinig tijd over om voor jezelf te zorgen en te ontspannen. Binnen deze hectische wereld 
bieden de winkels van De Tuinen een punt van rust. Rust om stil te staan bij de kwaliteit 
van het leven. Rust om stil te staan bij onze gezondheid, onze verzorging en het feit dat 
we graag wat meer onszelf én anderen willen verwennen.  
 
Het assortiment van De Tuinen biedt u dan ook 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 en gezonde en glutenvrije voeding. De Tuinen heeft een 
sterk eigen merk product waarbij kwaliteit en natuurlijke ingrediënten hoog in het 
vaandel staan. 
 
Onze medewerkers beschikken over een schat aan kennis op het gebied van gezondheid, 
verzorging en ‘natuurlijk’ genieten.  
Vanaf 15 juli kunt u dan ook aan de Heuvelstraat 84 in Tilburg, altijd terecht voor een 
gericht en eerlijk advies. Ook tijdens de kermis kunt u bij De Tuinen terecht! 
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Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling 
Marketing & Communicatie van De Tuinen B.V. 
Tel.nummer:  0251 257070 
Faxnummer:  0251 257060 
E-mailadres:   pers@detuinen.nl 

 

De Tuinen Tilburg opent haar deuren! 


