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Oxygent Fitness vestigt zich in Zelzate en
lonkt naar Deinze

Freek De Fraeye in één van de typische Oxygen fitnesszaken. - KVZ
Oxygent Fitness opent volgende week maandag een nieuwe vestiging in Zelzate. De
fitnessketen hoopt in het najaar in Deinze een tweede Meetjeslandse vestiging te openen.

De Oxygen Fitness in Zelzate is de zeventiende zaak van de fitnessketen in Vlaanderen. De
nieuwe Oxygen Fitness komt in het handelscentrum Maïsstraat, vlak boven winkelketen ZEB.
Daar zat vroeger de bekende fitnesszaak Action Point. "Het is de perfecte locatie", zegt Freek
De Fraeye. "In deze regio hadden we nog geen vestiging." De Fraeye verwacht er dan ook
veel van. "Het wordt een nieuwe, moderne club met een uitgebreide krachtzone en een
prachtig uitzicht voor de cardiozone. Naast de traditionele groepslessen zoals spinning, BBB
en zumba zal er ook ingespeeld worden op de nieuwste trends als yoga en synergy. De
belangrijkste troef van deze club is dat er ongelofelijk veel lichtinval is, het is alsof je steeds
buiten staat te sporten, ook in de winter", aldus Freek De Fraeye.
Driespoort
De fitnessketen lonkt intussen ook naar Deinze. "Wij hebben inderdaad ook plannen om in het
najaar een fitness te openen in het Driespoort Shoppingcomplex langs de Gaversesteenweg in
Deinze", weet Freek De Fraeye. "We vestigen ons in een pand van 1.100 vierkante meter op
de bovenste verdieping van het hoofdgebouw, een toplocatie met een majestueus uitzicht. Er
komt ook een bar en een binnenspeeltuin met 'play house' en enkele toestellen voor kinderen.
Er is al een groot aanbod van fitnesscentra in Deinze, maar wij willen toch een meerwaarde
bieden. Wij focussen ons sterk op personal training en we investeren in de nieuwste
fitnesstoestellen, elk voorzien van een tv-scherm. Er is nog geen contract getekend met
Driespoort Shopping, maar de gesprekken verlopen goed", besluit De Fraeye. (KVZ/ASD)

