
Nieuw Brico magazine "Mijn Tuin" kondigt het
mooie weer aan
Met het mooie weer in zicht is het moment aangebroken om tuin, balkon, terras te verfraaien. Brico
kreeg de kans enkele "Makers" te ontmoeten en hun ervaringen met jou te delen in ons nieuwe magazine
"Mijn Tuin": 116 pagina’s gewijd aan de tuin in de ruimste zin van het woord.

Via 12 reportages laten we je kennismaken met het gezin Simon, Sigrid & Erik, Marion & Phil en vele
anderen… Gezinnen, koppels, vrijgezellen die geen minuut hebben geaarzeld om een stukje uit hun
leven met ons te delen: hun stijl, hun keuzes, hun ervaringen,… Omdat ieder van hen iets unieks
gemaakt heeft met zijn of haar eigen handen, leggen ze uit waarom ze voor bepaalde meubels, kleuren,
materialen… hebben gekozen en hoe ze aan hun wereld een persoonlijke toets hebben gegeven.
Enthousiaste mensen die dit graag allemaal met u delen.

Doorheen dit nieuwe magazine van Brico worden natuurlijk ook de nieuwigheden voor tuin, terras en
balkon voorgesteld… of het nu gaat om tuinmeubels, barbecues of tuinhout.

En ben je op zoek naar inspiratie, heb je zin om je goede ideeën te delen of tips uit te wisselen met
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andere Makers, of wens je een antwoord te vinden op al je vragen, dan stellen we je voor een
persoonlijke winkelafspraak te maken via ons platform www.voordemakers.be!

Ontdek het nieuwe tuinmagazine van Brico in uw dichtstbijzijnde Brico-winkel of
op http://www.mijntuin.brico.be.
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OVER BRICO

Brico is the number one "Do It Yourself" chain in Belgium. At Brico customers find a wide range of do-it-yourself
items, garden products and decoration. Brico also offers a large number of services with regard to the do-it-
yourself sector.
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