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Reportage

Blijven drijven in  
een zwemvijver van De Jonghe

“We hebben ons hoofd gebroken over hoe 
we onze tuin zouden aanleggen en onze 
zwemvijver aanpakken, maar toen kwam 
Annelies De Jonghe met een voorstel.”

Tuinen De Jonghe legde bij de familie van Jan Van-
deputte in de Hontseindestraat in Sint-Margriete 
niet alleen de volledige tuin aan, maar plaatste er 
ook een zwemvijver. “We hebben drie kinderen en 
nemen zelf ook graag een duik in het water”, vertelt 
Jan. ”Wij kozen voor de combinatie van een zwem- 
en een visvijver. We vonden dat dit veel natuurlij-
ker oogde dan de aanleg van een gewoon zwem-
bad. Onze vijver meet 12 op 5 meter, waarvan 12 
op 1 meter met een lavafilter waarin gele en blau-
we lis werd aangeplant. Een meerkamerfilter werd 
geplaatst op de zolder van ons bijgebouw, mooi 
uit het zicht.”

Heeft u een klein, gezellig stadstuintje of beschikt 
u over een grote parktuin: bij Tuinen De Jonghe 
uit Nieuwendorpe (Eeklo) kan u terecht voor de 
aanleg ervan. Dat kunnen zowel losse ingrepen of 
aanplantingen zijn, als een totaalproject. Steeds 
vaker wordt op het team van tuinarchitecte en 
zaakvoerster Annelies De Jonghe een beroep 
gedaan voor de aanleg van een zwemvijver.

Een frisse duik in eigen tuin is altijd mooi meegeno-
men, maar als u niet houdt van het minder natuur-
lijk ogende azuurblauwe uitzicht van een zwem-
bad, kan u zeker een zwemvijver overwegen. De 
natuurlijke look van zo’n vijver past doorgaans be-
ter in een mooi aangelegde tuin en steeds vaker 
wordt dan ook deze kaart getrokken.

Bij Tuinen De Jonghe is Günther één van de zwem-
vijverspecialisten, die erop wijst dat de klant ver-
schillende keuzemogelijkheden heeft. “Een zwem-
vijver heeft heel wat pluspunten”, zegt Günther. “Je 
kunt die veel mooier integreren in het totaalbeeld 
van een tuin. Een zwemvijver kost ook minder in on-
derhoud en is ecologischer. Een zwemvijver is ge-
woon top voor mensen die ervoor kiezen om te 
zwemmen in water waar nog ruimte is voor de na-
tuur.”

De constructie van een zwemvijver kan op verschil-
lende manieren, wat bekeken wordt in functie van 
de wensen van de klant. Er zijn verschillende mo-
gelijkheden voor het opbouwen van de kuip, ty-
pes van waterdichting, … er kan gedacht worden 
aan het isoleren van de kuip, zittreden, verlichting, 

… zelfs een warmtepomp. Het aanplanten van de 
vijver maakt het geheel natuurlijker en draagt bij 
tot de filtering ervan. Alles wordt besproken en sa-
men wordt er op zoek gegaan naar de beste op-
lossing voor uw zwemvijver. Ook een oud zwembad 
ombouwen tot een zwemvijver behoort tot de mo-
gelijkheden.

De familie Vandeputte is blij met de aanpak van 
Tuinen De Jonghe. “We hebben er echt eerst zelf 
ons hoofd over gebroken hoe we onze tuin zouden 
aanpakken”, vertelt Jan. “We veranderden voort-
durend van gedacht, tot we beslisten om bij Anne-
lies De Jonghe aan te kloppen. We vertelden haar 
wat we wilden en na een drietal grondige aan-
passingen van onze plannen, kon de aanleg star-
ten. En we werden echt wel verrast hoor. Annelies 
had bloemenperken voorzien, maar we hadden 
er geen idee van wat daar zou bloeien. Tot we nu 
het resultaat zagen, echt heel mooi gedaan! En nu 
moet je me excuseren, ik ga een duik in mijn zwem-
vijver nemen!”

Voor de aanleg van een zwemvijver of een gesprek over 
uw tuindromen, een eerste ontwerp of een offerte kan u 
contact opnemen met het team van Annelies De Jonghe, 
Nieuwendorpe 49 te Eeklo. 
09 344 45 45, tuinen@dejonghe.info.
Wandel ook zeker eens door de uitgebreide website
www.dejonghe-tuinen.be.Annelies De Jonghe

Aan de hand van diverse oefeningen worden vooral de rug- en buikspieren getraind en wordt er gewerkt 
aan een juiste ademhaling. Pilates heeft een helende werking voor het hele lichaam en kan helpen bij 
rugpijn, problemen met het bekken en tal van andere lichamelijke spanningen. De intensiteit van de 
oefeningen wordt aangepast aan de individuele mogelijkheden van iedere persoon. 

In de yogalessen gaat men vooral op zoek naar mentale rust, ontspanning en een bewuste ademhaling. 
De klemtoon ligt daarbij op een optimale wisselwerking tussen lichaam en geest. Wie yoga volgt, wordt 
zich bewuster van het eigen lichaam, leert zich beter te ontspannen en krijgt doorgaans meer energie.

Yoga - Power Yoga - Easy Yoga 18+

Complete Workout 18+
Workout is een conditietraining met oefeningen ge-
richt op cardio-vasculaire- en spierversterking. Sara 
combineert als enige in de regio deze oefeningen 
met de beste elementen uit Power Pilates, Power 
Yoga en Partyrobics. Stimulerende muziek brengt je 
daarbij in de juiste stemming! Op die manier krijg je 
een complete workout met extra aandacht voor 
evenwicht, lenigheid, ademhaling, ontspanning, 
herstellende relaxatie en cool down.

Veilig en gezond bewegen
doe je met Sara

Partyrobics® 18+
Partyrobics® is een krachtig en trendy dans- en 
fitnessprogramma dat dansen en aerobics combi-
neert in een danszaal met kleurrijke party lights en 
de nieuwste muziekhits. Uitgaan tijdens de week op 
een gezonde manier! Met Partyrobics® krijg je voor-
taan een energieke, dynamische, efficiënte, gezon-
de en vooral leuke workout. Tijdens een sessie van 1 
uur kun je tot 600 calorieën verbranden. Je verstevigt 
je hele lichaam en verbetert je weerstand en conditie 
zonder te beseffen dat je hard aan het trainen bent. 
Partyrobics® combineert efficiënte oefeningen voor 
spierkracht en conditieopbouw door het aanleren en 
oefenen van makkelijke danspassen en energieke, 
vreugdevolle bewegingen op feestnummers en mu-
ziekhits.

Nu ook 
in het sport -

park van 
Eeklo

Alle lessen van het BODY FIT programma voor 18+
met 10-beurtenkaart aan 100 euro.

Tienbeurtenkaarten hebben geen vervaldatum.
Meer weten? info@s-pression.be

Pilates - Power Pilates - Easy Pilates 18+

Sportpark Eeklo - Burg.L.Pussemierstraat
Danszaal 1

Op woensdagen (vanaf 7/9)

van 19 tot 20 uur: sessie 1 / van 20.15 tot 21.15 uur: sessie 2

Op zaterdagen (vanaf 10/9) van 11 tot 12 uur

Gratis proeflessen op 7 en 10 september
Proeflessen: zonder reservatie

Campus S-pression: Quercus
Molenstraat 160 Eeklo

Partyrobics® op maandagen (vanaf 5/9) van 20.15 tot 21.15 uur

Gratis proeflessen op 5 september
Proeflessen: zonder reservatie

Campus S-pression: Quercus - Molenstraat 160 Eeklo
Easy Pilates op donderdagen (vanaf 8/9) van 16 tot 17 uur: sessie 1 / van 19 tot 20 uur: sessie 2

Power Pilates op donderdagen (vanaf 8/9) van 20.15 tot 21.15 uur

Gratis proefles op 8 september - Proeflessen: zonder reservervatie

Campus S-pression: Quercus - Molenstraat 160 Eeklo
Easy Yoga op maandagen (vanaf 5/9) van 19 tot 20 uur

Power Yoga op donderdagen (vanaf 8/9) van 20.15 tot 21.15 uur

Gratis proeflessen op 5 en 8 september - Proeflessen: zonder reservatie

Lessen power yoga
Meer “workout”, gericht op kracht en uithouding 
en meer “advanced excercises”.

Lessen easy yoga
Zeer laagdrempelig, gericht op langzaamaan 
uitvoering en anti-stress oefeningen. Ideaal 
voor wie op een zachte en eenvoudige manier 
wil bewegen. Easy (of zachte) yoga verhoogt je 
mobiliteit en bezorgt je een positieve flow én 
een ontspannen geest en lichaam. Easy yoga 
is geschikt voor iedereen!

Lessen power Pilates
Meer “workout” met attributen die de kracht en 
uithouding verbeteren en meer “advanced ex-
cercises”. 

Lessen easy Pilates
Zeer laagdrempelig en gericht op langzaam-
aan uitvoering en anti stress oefeningen. Zeer 
geschikt voor wie (her)start met conditieopbouw 
en dit  in alle rust en geborgenheid wil doen. 
Easy (of zachte) Pilates verhoogt je mobiliteit en 
bezorgt je een positieve flow én een ontspan-
nen lichaam.

Bij S-pression kan je kiezen uit een 
ruim aanbod van stijlen voor alle leeftijden
www.s-pression.be - info@s-pression.be - 0472 23 25 47


