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Annelies maakt er een erezaak van om tijd te
Wintergroen
massief
maken voor de klanten,
om te luisteren
naar wat ze
in hun droomtuin voor ogen hebben en om dan
met creatieve voorstellen af te komen. En dat valt
Wintergroen
massief
in goede
aarde bij
haar klanten,Siergrassen
zo noteerden we
op twee recente locaties waar Tuinen De Jonghe
aan de slag was.
Bij Hans en Fee uit Maldegem ontwierp Tuinen
De Jonghe een heel gevarieerde tuin, speciaal
op vraag van en in overleg met de klanten. “We
wilden verschillende elementen in onze tuin
zodat we voor een totale tuinbeleving konden
gaan. Daarbij dachten we aan een mix van
beplantingen, een wadi, maar ook een weide voor
onze dieren en veel bomen zodat de kinderen er

Wintergroen massief

zich kunnen in uitleven. We wilden echt wel een
oog op de natuur hebben als we in onze tuin
keken. Met die ideeën in ons achterhoofd gingen
we met Annelies De Jonghe aan tafel zitten en
spraken we op voorhand goed door wat we
wilden. We hebben niet één, niet twee, niet drie
maar verschillende keren met Annelies samen
fiets- & tuinberging
gezeten voor de bespreking
van de ontwerpen,
Siergrassen
die we volop naar onze zin mochten aanpassen,
er was haar echt geen moeite teveel. Nu is de tuin
in volle groei en bloei en is het aan ons om de
handen uit de mouwen te steken…”
garage
(lacht) Van het ontwerp van deze
tuin maakte De Jonghe trouwens
een film met renderbeelden (zie QRcode hiernaast).

Cortenstalen muur als afscheiding
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Bij Tuinen De Jonghe in Nieuwendorpe (Eeklo)
worden zowel kleine, gezellige stadstuintjes
als grote parktuinen aangepakt. Een team
tuinarchitecten en projectleiders zijn er paraat
om samen met u uw droomtuin te realiseren. Dat
kan met enkel een ontwerp, maar ook met een
totaalconcept. “De keuze is aan de klant”, zegt
zaakvoerster en tuinarchitecte Annelies De
Jonghe.“Wie voor een totaalproject kiest, weet dat
er maar met één partner moet gepraat worden
en dat wij alles tot in de puntjes regelen. Sleutel op
het tuinhek, zeg maar…”

“We hebben niet één, niet twee, niet drie maar verschillende keren met
Wintergroen
massief
Annelies samen
gezeten
voor het ontwerp. Geen moeite was haar teveel.”
rwa
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Bij Guido en Cathy uit Eeklo realiseerde Tuinen De Jonghe een totaalproject:
van ontwerp tot aanleg, beplanting, verharding, beregening en afwerking. En
daar zijn de opdrachtgevers héél tevreden mee: “We hebben een nieuwe
woning gebouwd en we wilden onze tuin ook meteen in orde.Via via kwamen
we terecht bij Annelies De Jonghe en wat zijn wij blij dat we die tip gekregen
Cortenstalen muur als afscheiding
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Van het eerste contact stond het ons meteen aan:
ze luisterde aandachtig en je voelde dat ze heel
veel expertise heeft. Ik weet niet meer hoe vaak
we samen hebben overlegd om de plannen bij
te sturen en aan te passen, maar ze had daar
absoluut geen moeite mee. Integendeel, telkens
kwam ze met verrassende elementen voor de dag
waar we zelf niet op zouden gekomen zijn, maar
die echt wel een verrijking voor onze tuin zijn.
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We hadden een onderhoudsvriendelijke tuin met
glooiende struiken gevraagd en die hebben we
Oost-Vlaanderen
Provincie
ook gekregen, volledig aangepast aan de stijl van
onze woning. Ook de
twee projectleiders
Gunther
Gemeente
gemeente
en Elias verdienen een pluim, niet alleen voor
Project
hun werk en hun goede service maar ook voor
Adres we heel
de vlotte bereikbaarheid. Dat vonden
Adres
belangrijk. Of we opnieuw met De
Jonghe in zee
zouden gaan? Onmiddellijk!”
Bouwheer
Naam
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Voor een gesprek over uw tuindromen, een
eerste ontwerp
of
Wintergroen
massief
een offerte kan u contact opnemen met het team van Annelies De Jonghe,
Nieuwendorpe 49 te Eeklo. 09 344 45 45 - tuinen@dejonghe.info
Eurodallen 200 x 100Wandel ook zeker eens door de uitgebreide website www.dejonghe-tuinen.be.

Siergrassen

Illustraties boven en onder:
Voor Hans en Fee werden renderbeelden gemaakt om op voorhand een idee te geven van hoe het er zal uitzien.
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- Ontwerp privétuin -
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De Jonghe BVBA
Nieuwendorpe 49 9900 Eeklo - www.dejonghe-tuinen.be
09/344.45.45

standl wc
wm

dk

15

