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Fysiotherapie  •  Manuele therapie  •  Sportfysiotherapie  

Bekkenfysiotherapie  •  Oedeemtherapie
Oncologie fysiotherapie  •  Dry needling  •  Fysio Fitness

Beweeggroepen  •  Claudicationet  •  Parkinsonnet 

  Locatie Bodemplein
Bodemplein 3 • 6443 CJ Brunssum

  Locatie MFC Gebrook
Prinsenstraat 12 • 6433 GJ Hoensbroek

  Locatie Treebeek
Uranusstraat 17 • 6446 TP Brunssum 

045-525 52 56
WWW.VENOFYSIO.NL

Individuele behandeling op maat

Geen wachttijden

Cliëntwaardering 8,9

Interdisciplinaire behandeling

Volledig vergoed (excl. eigen risico)

*
*
*
*
*

Het Rughuis is dé specialist in Nederland op het gebied van ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekklachten.

Heeft u dagelijks rugpijn en al van alles geprobeerd?

Bekijk unieke video interviews en meer dan 320 geschreven ervaringen 
op www.hetrughuis.nl

Euregiopark 14,
6467 JE Kerkrade
(Vlak bij de McDonald’s)

PASCAL VAN VEEN
Door de behandelingen in Het Rughuis zijn mijn klachten 
flink verminderd en kan ik in het dagelijkse leven weer beter 
functioneren. 

Ik ben er zeker nog niet, maar het is heel fijn om geholpen te 
worden door zo’n goed samenwerkend team en het geeft mij 
veel vertrouwen in de toekomst. Bij deze nogmaals bedankt 
voor jullie inzet.

ELINA DE VOS
Het Rughuis heeft voor mij veel betekend. Door mijn 
eigen team van behandelaren heb ik leren inzien dat het 
belangrijk is om je eigen grenzen aan te geven. 

Nu is het verder aan mij de oefeningen te blijven doen 
en gebruik te maken van handvatten die ze mij hebben 
aangereikt.

MIRIAM JANSSEN
De behandelingen worden op jouw klachten aangepast en je 
kan alles vragen en er wordt goed naar je geluisterd. 

Het resultaat is overweldigend, ik kan weer dingen doen 
waar ik voorheen alleen maar van kon dromen. Ik ga mijn 
eigen behandelteam ontzettend missen!

Info-gesprek?
Maak vandaag nog een persoonlijke afspraak: 088 000 16 00

Of schrijf u online in via:www.hetrughuis.nl

Info-avond
Iedere dinsdag &donderdag om

19.30 uur
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BIJHOEN FITNESS & WELLNESS
Uranusstraat 17 

6446 TP Brunssum (Treebeek)

T:  045-5600760

E:  informatie@bijhoen.nl

I:   www.bijhoen.nl

 

Openingstijden 
Maandag            09.00 - 23.00 uur

Dinsdag            07.30 - 23.00 uur

Woensdag 09.00 - 23.00 uur

Donderdag 09.00 - 23.00 uur

Vrijdag            07.30 - 23.00 uur

Zaterdag  08.45 - 16.00 uur 

Zondag            08.45 - 16.00 uur 

Rondleiding
Wilt u graag kennismaken met BijHoen? 

Ga dan naar www.bijhoen.nl/rondleiding 

of bel ons en maak een afspraak! 

Colofon
Lifestyle BijHoen Fitness & Wellness

Editie 9 |  April 2017 | oplage van 50.000 stuks

Deze uitgave wordt u aangeboden door BijHoen 

Fitness & Wellness. Niets uit deze uitgave mag 

worden gekopieerd zonder schriftelijke toestem-

ming van BijHoen Fitness & Wellness. Deze uit-

gave wordt uitgebracht door MijnMarketing.com.

Bij BijHoen proberen we de lat elke keer iets hoger te leggen. Op elke afdeling zijn we hiermee bezig. Zo gaan we voor de 
sportafdeling weer naar de FIBO, internationaal de meest toonaangevende beurs voor fitness, wellness en gezondheid. 
Hier laten we ons elk jaar inspireren over alles wat komen gaat. Nieuwe lessen, trends en ontwikkelingen. Innovatie brengt 
wel een verantwoordelijkheid met zich mee, want niet elke nieuwigheid is altijd “eerlijk” of “verantwoord”. Dat houden we 
nauwkeurig in de gaten en innoveren daar waar de toekomst ligt. Zoals de nieuwste fitnessapparatuur, de FunXtion Zone, 
nieuwe groepslessen, de nieuwe zonnebank etc. 

Ook de andere afdelingen zijn flink aan de weg aan het timmeren. Zo krijgen de horecamedewerkers weer een barista-
training om de meest verse koffie van Limburg beter en mooier te kunnen presenteren. Daarnaast is de nieuwe lichting 
weer geslaagd voor de horeca-training waarbij onze Mitch de bier-tap wedstrijd gewonnen heeft.

Voor degene die onze club nog niet zo goed kennen is het misschien wel handig om even uit te leggen hoe dat zit: bier en 
fitness?! Bij BijHoen vinden we balans heel belangrijk. Goed sporten en heerlijk ontspannen gaan hand-in-hand. Wanneer 
je zojuist 600 kilocalorieën verbrand hebt tijdens FunXtion, mag je jezelf zeker belonen met een heerlijk parelend glas 
bier, glaasje wijn of Caramel Cappuccino. Zolang er maar balans is. Vandaar dat er niet alleen gezonde hapjes en drankjes 
geserveerd worden, zoals verse smoothies of salade kipfilet, maar ook een borreltje en appeltaart.

Afscheid van onze Sjaak
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om onze Sjaak te bedanken. Sjaak is al bijna 17 jaar onze full-time 
onderhoudsmedewerker en verantwoordelijke voor het pand, de technische installaties, verbouwingen en renovaties. 
In oktober mag hij na een lange staat van dienst met pensioen! We hebben veel leuke tijden met Sjaak meegemaakt. 
We zullen vele van deze anekdotes delen tijdens zijn afscheidsborrel. Voor iedereen die afscheid wil nemen van Sjaak 
organiseren we een afscheidsreceptie op 7 juli vanaf 19.00 uur.

Met vriendelijk groet,

Jimé Hoen
Algemeen directeur

“Innovatie  BRENGT 
             verantwoordelijkheid
             MET ZICH MEE...”

ONZE MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST 

SJAAK VERHEIJEN GAAT ONS NA 17 JAAR 

TROUWE DIENST VERLATEN. HIJ GAAT VAN 

ZIJN WELVERDIENDE PENSIOEN GENIETEN 

EN DAT WILLEN WE NIET ONOPGEMERKT 

VOORBIJ LATEN GAAN! IEDEREEN IS DAAROM 

VAN HARTE UITGENODIGD OM OP 7 JULI 

TUSSEN 19.00  EN 21.00 UUR EEN TOOST UIT 

TE BRENGEN OP SJAAK. 

DATUM: 7 JULI 
TIJDSTIP: 19:00 UUR 
LOCATIE: BIJHOEN FITNESS & WELLNESS

Afscheidsborrel 
           Sjaak Verheijen



TRX Suspension training is ontstaan bij de Amerikaanse Navy Seals en ontwikkeld 
kracht, balans, flexibiliteit en core stabiliteit tegelijkertijd. De TRX Suspension Trainer is 
een trainingsmiddel wat gebruik maakt van de zwaartekracht en het lichaamsgewicht 
van de gebruiker om de oefeningen uit te voeren. Met letterlijk honderden verschillende 
oefeningen, variaties en combinaties, komt er geen einde aan de mogelijkheden waarop je 
TRX kunt inzetten om te trainen of klanten te helpen hun doelen te bereiken. Het is een snelle 
en effectieve total-body work-out, helpt een rock-solid core op te bouwen en verhoogd 
het spieruithoudingsvermogen. Door gebruik te maken van je eigen lichaamsgewicht 
geeft de TRX Suspension Trainer een betere performance en functionaliteit dan grote 
trainingsmachines en stimuleert het de samenwerking van spieren in het hele lichaam.  
Suspension Training is voor een zeer brede doelgroep geschikt en biedt een effectief 
trainingsprogramma dat op elk gewenst fitnessniveau kan worden toegepast. 

NOG MEER 
  groepslessen 
              TOEGEVOEGD!
DOOR HET SUCCES VAN DE REGULIERE FUNXTION LESSEN 
BREIDT BIJHOEN FITNESS & WELLNESS HAAR FUNXTION 
AANBOD UIT MET (ABS)OLUTELYCORE!

WAT IS (ABS)OLUTELYCORE?
(ABS)olutelyCORE is een training gericht op de core spieren (buik- en rompspieren). Een 
sterke core zorgt ervoor dat het lichaam beter kan stabiliseren en controle houdt tijdens 
bewegingen in het dagelijks leven. Een belangrijke combinatie voor de preventie van 
blessures en voor optimaal functioneren. Er wordt tijdens de les gebruik gemaakt van 
verschillende materialen, zoals bijvoorbeeld medicine ballen en gymballs maar er zijn 
ook lessen waar je wordt uitgedaagd door uitsluitend je lichaamsgewich te gebruiken. De 
training duurt 20 minuten en net als de reguliere FunXtion lessen valt deze les in het Zilver 
lidmaatschap. ‘ABS’olutelyCORE is geschikt voor deelnemers van elk niveau van fitheid en 
een goede  aanvulling op de overige FunXtion programma’s.
DEZE LES VINDT PLAATS IN DE FUNXTION ZONE 
OP MAANDAG OM 20.10 UUR EN OP VRIJDAG OM 19.00 UUR.

MEER INFORMATIE OF WIL JE DEELNEMEN? 
Kijk op www.bijhoen.nl of neem contact op met de ledenservice 

via 045-5600760 of via ledenservice@bijhoen.nl.

NIEUW!
TRX TRAINING

PROBEER TRX TRAINING 
ELKE ZONDAG OM 10.50 
UUR BIJ BIJHOEN EN 
ERVAAR DE VOORDELEN!

BIJHOEN.NL/PROEFLES



Knip uit en plak op de koelkast, handig!

VOOR HET MEEST ACTUELE GROEPSLESSENROOSTER KIJK OP: WWW.BIJHOEN.NL

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
09.10  Vrij zwemmen 09.10  Vrij zwemmen 09.10  Vrij zwemmen 09.10  Aquarobics 09.10  Vrij zwemmen 09.00  Hardlooptraining 09.00  Zwemlessen

09.10  CombiFit 09.10  BodyPump 09.10  CombiFit 09.15  BBB Strength 09.10  CombiFit 09.00  Zwemlessen 09.35  Pilates

10.00  Pilates 10.00  Zumba 10.00  Pilates 10.00  Vrij zwemmen 10.00  Zumba 10.00  Zwemlessen 10.00  Zwemlessen

11.05  Aquarobics 10.50  Aquarobics 10.00  FunXtion 10.00  FysioFitness 10.55  Aquarobics 10.00  FunXtion 10.15  FunXtion

11.00  FunXtion 10.30  CircuitTraining 10.15  Spinning 10.40  Spinning 10.40  Zumba

12.00  COPD Fysio 11.40  Aquarobics 12.00  COPD Fysio 11.00  Zwemlessen 10.50  TRX

 12.00  Zwemlessen 11.00  Spinning

18.30  Spinning 17.45  KidsDance (4-7) 14.30  Zwemlessen 18.15  FunXtion 14.30  Zwemlessen   11.10  Aquarobics

18.30  FightingFit 18.00  30FIT 15.30  Zwemlessen 18.30  Spinning 15.30  Zwemlessen

18.30  FysioFitness 18.15  Babyzwemmen 18.40  Zumba 18.50  CombiFit 16.30  Zwemlessen   

18.45  Aquarobics 18.30  Spinning 18.45  Spinning 19.00  Core&Stability 18.30  BBB Strength

19.20  CombiFit 18.35  CombiFit 19.00  Core & Stability 19.40  BodyPump 18.45  Hardlooptraining

19.30  FunXtion 18.45  Peuterzwemmen 19.30  Aquarobics 21.00  Vrij zwemmen 19.00  FunXtion ABS

19.30  Spinning 18.45  FunXtion 19.35  Pilates 19.30  FunXtion

20:10 FunXtion ABS 19.25  Zumba 19.45  Hardlooptraining 20.05  GladiatorWorkouts

20.15  CombiDance 19.30  Spinning 19.45  FunXtion 21.00  Vrij zwemmen

21.00  Vrij zwemmen 20:15 Gladiator Workouts  21.00  Vrij zwemmen

21.00  Vrij zwemmen Rood = Nieuw!

DE FAVORIETE 
GROEPSLESSEN VAN 
PERSONAL TRAINER JEFFREY

GLADIATOR WORKOUTS Dit is een les naar mijn hart! Je kunt geven wat 
je wilt geven in deze les, ieder op zijn eigen niveau. Wel moet je voor deze les 
een basisconditie hebben. Je bepaalt zelf de grens. Er is altijd voldoende 
uitdaging voor iedereen, waardoor dit mij als trainer ook veel voldoening 
geeft. GladiatorWorkouts is een les voor de echte fanatiekelingen, de naam 
GladiatorWorkouts zegt het al. Het is mooi om te zien dat je bij de deelnemers 
vaak wekelijks groei ziet in hun prestaties.

AQUAROBICS Aan Aquarobics doet een leuke vaste groep deelnemers 
mee, veelal dames. Een hele andere groepssamenstelling als je kijkt naar de 
GladiatorWorkouts. Aquarobics is erg geschikt voor mensen met én zonder 
lichamelijke klachten. Door de opwaartse druk van het water worden de 
gewrichten minder belast en kunnen bewegingen makkelijker gemaakt worden.
Aquarobics wordt vaak onderschat. Men denkt dat het een rustige les is, 
maar het kan ook best pittig zijn. Het mooie van deze les is dat ik deelnemers 
beweegbaarder maak wat hen in het dagelijkse leven ten goede komt!

FIGHTINGFIT Zelf heb ik een vechtsport achtergrond waardoor de FightingFit tot 
mijn favoriete groepslessen behoort. FightingFit is een op Fitness gebaseerde les met 
invloeden uit de vechtsport: boksen/stoten/trappen. Mooi in deze les is de interactie 
tussen de deelnemers en het is een uitstekende conditionele training. Het vergroot je 
zelfvertrouwen, als ook je coördinatie, reactievermogen en balans. Je bent niet met 
elkaar aan het sparren, maar raakt wel lekker je energie kwijt!

JEFFREY MOMMEN
Fitness begeleiding, Personal Training, 30Fit, GladiatorWorkouts, FunXtion, 
FunXtion (ABS)olutelyCORE, Aquarobics, FightingFit en TRX-training.



Probeer deze 
recepten thuis 

of kom proeven! 

MANGO-KIP SALADE € 11,95*

   KIPREEPJES      GEMENGDE SLA      KOMKOMMER      CROUTONS      PAPRIKA 

TOMAAT      EI      MANGO      HONING MOSTERD DRESSING 
Van deze salade krijg je gegarandeerd de zomer in je bol. Gevuld met kip en mango is hij gezond, zit vol  van 
smaak, makkelijk om mee te nemen en enorm kleurrijk. Mango’s zitten bomvol vitaminen, mineralen en 
anti-oxidanten die goed zijn voor lichaam en geest. Daarnaast zitten er in de vrucht maar weinig calorieën 
waardoor het weer goed te combineren is met je fitnesschema. Hoewel dit gerecht kinderlijk eenvoudig is om 
te maken, mag het resultaat er zeker zijn.

Nieuw BIJ BIJHOEN: 
BROODJE ANGUS BEEF-BURGER € 9,95 
Een heerlijke hamburger met angus beef, cheddar kaas, sla, rode ui, spek 
en saus naar keuze!

DE SUMMERBOOST SMOOTHIE € 2,95*

   MANGO      KIWI      SINAASAPPEL      YOGHURT
Mango is heerlijk zoet van smaak en ook nog eens supergezond. De mango is afkomstig uit India, waar zowel 
de vrucht als de boom heilig is. Boeddha zou namelijk slapend onder een mangoboom aan zijn wijsheid zijn 
gekomen. De vrucht bevat veel ijzer en door de combinatie van vitamine C, vitamine A en 25 verschillende 
soorten carotenoïden, die je huid een gezonde gloed geven, wordt je immuunsysteem in goede gezondheid 
gehouden. Een mango bevat tryptofaan: ook wel het gelukshormoon genoemd.

*DIT INTRODUCTIETARIEF GELDT IN DE MAANDEN APRIL EN MEI.



WAAROM ZOU JE OOK MAAR ÉÉN EURO TE VEEL BETALEN VOOR EEN ABONNEMENT? 
BIJ BIJHOEN IS FITNESS EN WELLNESS ZOALS HET MOET ZIJN: EEN OPLOSSING OP 
MAAT MET EEN LIDMAATSCHAP DAT OP UW BEHOEFTE AANSLUIT. DAAROM EEN 
KEUZE UIT MAAR LIEFST 39 LIDMAATSCHAPPEN!  

Wil je BijHoen Fitness & Wellness eerst uitproberen? Wil je een langer contract of liever helemaal 
geen contract? Er zijn ongelofelijk veel mogelijkheden om sportief of ontspannend aan de slag te 
gaan. Wij zijn van mening dat je bij ons lid moet blijven omdat je het naar je zin hebt in onze club 
en niet vanwege een contract. Vandaar dat wij ook lidmaatschappen hebben die je maandelijks 
kunt opzeggen.

Onze grootste service, namelijk de vele lidmaatschapsmogelijkheden, is lastig uit te leggen. We 
hebben dit vaak geprobeerd via het web, telefonisch of per mail. Helaas brengen onze prijstabellen 
vaak meer vragen dan antwoorden. Vandaar dat we een uitgebreid informatieteam hebben (onze 
Ledenservice) welke graag tijd vrij maakt om je alles vrijblijvend uit te leggen. Zo ben je ervan 
verzekerd dat je het juiste lidmaatschap met de juiste prijs kunt vergelijken! Het enige wat jij hoeft 
te doen is een afspraak maken voor een rondleiding.

MAAK NU EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK!
MAAK EEN AFSPRAAK VIA 045-5600760 OF VIA INFORMATIE@BIJHOEN.NL

KIES UIT MAAR LIEFST 39 LIDMAATSCHAPPEN!

FACT: VORIG JAAR ZIJN 33 DEELNEMERS IN TOTAAL 
57 KILO VETMASSA KWIJTGERAAKT!
De zomer staat voor de deur en de zwembroeken en bikini’s mogen weer uit de kast. Hoog 
tijd om de algehele conditie op pijl te brengen. Heb je geregeld gesport, maar heb je de laatste 
tijd niet genoeg discipline gehad? Heb je wel een goede basisconditie maar wil je nog even 
die laatste kilo’s er af? Wil je die spierlijnen wat zichtbaarder maken voor de zomer? Dan is het 
6-weekse Summer BodyBoost programma iets voor jou! 

GA JIJ DE UITDAGING AAN VANAF 22 MEI 2017?
Even er flink tegen aan en alles op alles om je lichaam in vorm te krijgen onder goede 
begeleiding en een verantwoord trainings- en voedingsprogramma? Zo ga je samen 2 keer 
per week 45 minuten sporten onder leiding van een gecertificeerd Personal Trainer (small 
group Personal Training). Daarnaast krijg je een volledige Body Composition meting (o.a. vet-, 
ontvang en spiermassameting) in week 1 en 6 om de voortgang te controleren en elke week 
een gewichtsmeting. Ook ga je aan de slag met een gepersonaliseerd voedingsschema. Vorig 
jaar hebben 33 deelnemers ruim 57 kilo aan vetmassa verloren. 

Ga fit 
 de zomer in met
       Summer BodyBoost

GA NAAR WWW.BIJHOEN.NL/BODYBOOST EN

GA DE UITDAGING AAN!



Leden aan het woord
BijHoen Fitness & Wellness is een club met veel verschillende leden. De jongste is 8 weken en de oudste is maar liefst 91 
jaar oud. Sommige zijn net lid geworden en anderen lopen er al meer dan 32 jaar rond. Wie zijn deze leden? Hieronder 
stellen we een paar leden aan je voor & vertellen zij waarom ze graag bij BijHoen sporten. 

ANOUK DE WILDE, 18 JAAR. 1 JAAR LID

“Het is hier gezellig en er is heel leuk personeel, 

ook fijn dat het niet zo massaal is. Bij de 

groepslessen is het ook heel persoonlijk, dat 

zie je niet meer veel.”

ELLEN PALLAND, 47 JAAR. 3,5 JAAR LID“De instructeurs van de groepslessen geven de doorslag om hier te sporten. Met name Kees, maar zeker ook de andere instructeurs verdienen een medaille hoe ze je motiveren en het plezier erin houden. Hier heerst altijd een zekere positiviteit waardoor het sporten leuk blijft, dit heeft me absoluut geholpen.”

GUIDO LINDEN, 51 JAAR. 2 JAAR
“Ik ben hier gestart vanuit de Contoursupport, 
sindsdien een stuk fitter geworden en het 
blijft leuk om te sporten door het grote 
aanbod en de leuke groepslessen waar 
veel energie in zit door goede muziek 
en instructeurs. Op die manier blijf ik 
gemotiveerd om nog fitter te worden.”

“WAAROM sport 
                 JIJ BIJ BIJHOEN?”

MARTIN VAN WERSCH, 53 JAAR. 15,5 JAAR LID 

“BijHoen voelt voor mij als thuis. Voor het sporten 

even het krantje lezen dan lekker fitnessen 

gevolgd door een warme douche en heel af en toe 

maak ik ook gebruik van de wellnessfaciliteiten.”

HARRY & EMY VARKEVISSER, 77 & 75 JAAR. 

9 JAAR LID
“Bij BijHoen begonnen door de samenwerking 

met de Fysiotherapeut, zodoende zijn we 

hier samen terecht gekomen en sporten we 

hier nu zo’n 3 x per week. Het kopje koffie na 

afloop, de gezellige entourage en de sociale 

contacten zijn voor ons erg belangrijk om hier 

te sporten.”

APPIE DIJKSTRA, 57 JAAR. 9 JAAR LID“Via mijn werkgever kan ik fiscaal voordelig sporten bij BijHoen. Door het complete aanbod aan apparatuur en de gezellige sfeer in zowel het FitnessTheater als de bar, waar ik na mijn trainingen een shake drink, sport ik graag bij BijHoen.”

HAWAZIN MOHAMAD, 22 JAAR. 7,5 JAAR LID

“Veel keuze in apparatuur, de sfeer met 

de mensen en andere leden is top. Ook 

de aanvullende extra’s als fysiofitness en 

fitnessbegeleiding zijn erg prettig.”

ROEL VAN HOOF, 34 JAAR. 3,5 JAAR LID

“Door mijn kantoorbaan probeer ik bij BijHoen 

aan mijn beweging te komen en in vorm te blijven. 

Er is fatsoenlijk publiek en heerst een aangename 

atmosfeer. Ik sport al met tussenpozen vanwege 

stage en werk vanaf mijn 17e bij BijHoen Fitness 

& Wellness.”



Een dikke

Aan alle kinderen die de afgelopen 
periode voor hun zwemdiploma zijn 
geslaagd!
Hierbij een kleine foto impressie van de geslaagden. Aan alle kinderen heel veel 

zwemplezier gewenst! Houd onze facebookpagina in de gaten om alle geslaagden op de 

foto te zien. Met het behalen van de diploma’s zijn er ook weer wat plekken per direct in het 
zwemlesrooster. Ben je hierin geïnteresseerd neem contact op via ledenservice@bijhoen.nl 
of bel 045-5600760.

ZWEMABC
Vanaf 4 jaar kan je kind beginnen met zwemles en kun je je A, B en C-diploma halen. De 
lessen van BijHoen worden gegeven in een overzichtelijk verwarmd zwembad van 12 meter. 
De zwemlessen worden op basis van een klein groepsverband van maximaal acht kinderen 
per groep aangeboden. Elke lesgroep heeft een vaste instructeur welke aanwezig is in het 
water om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de les. De zwemlessen voor 
het zwemABC worden gegeven op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Naast zwemABC biedt BijHoen Fitness & Wellness ook Babyzwemmen, Peuterzwemmen, 
zwemles voor volwassenen, Aquarobics en vrij zwemmen aan. 

proficiat!

STA JE ER NIET TUSSEN? HOUD ONZE FACEBOOKPAGINA IN DE GATEN!
FACEBOOK.COM/BIJHOEN

HÉT IDEALE MOMENT OM TE STARTEN MET HARDLOPEN IS AANGEBROKEN! 
BIJ  BIJHOEN REN JE MEE MET HARDLOOPPROGRAMMA’S VOOR 
ZOWEL BEGINNERS ALS VOOR DE GEVORDERDE HARDLOPERS. MET DE 
PERSOONLIJKE TRAININGSPROGRAMMA’S KUN JE INDIVIDUEEL OF 
SAMEN MET DE GROEP TRAINEN. DE PROGRAMMA’S WERKEN OP EEN 
VERANTWOORDE MANIER NAAR EEN GEZAMENLIJK DOEL: 5 KILOMETER 
HARDLOPEN. DOE JE OOK MEE?

Ben je in voor een extra uitdaging? Loop je nu al de 5 of 10 kilometer en je hebt de smaak 
te pakken? Train dan met BijHoen voor de (halve) marathon! Het eerste doel is de halve 
marathon (21,1 km). Het tweede (optionele) doel is de hele marathon (42,2 km) in het 
najaar van 2017. De trainingen zijn beschikbaar voor zowel  leden als niet-leden.

REN MEE!
Naast de trainingen doet BijHoen mee aan hardloopevenementen zoals  de Parelloop 
en Maastrichts Mooiste. Zowel niet-leden als leden kunnen meedoen. Want samen is het 
altijd leuker dan alleen! 

BIJHOEN OBSTACLE RUNNING
Naast hardloopwedstrijden doen we ook mee aan Obstacle Runs zoals de Caveman Run 
Valkenburg en de Strong Viking Obstacle Run Spaarnwoude.

MEER INFORMATIE?
Ga naar  www.bijhoen.nl

Hardlopen gaat beter
      als je het samen doet!

Ontdek de hardloopinitiatieven 
van BijHoen en doe met ons mee!



JASPER WETZELS, 2 JAAR
PAPA: NIELS WETZELS, 29 JAAR
MAMA: NIKKY CREUTZ, 27 JAAR

Hij is niet de allerjongste van de club (jongste lid is 

8 weken oud), maar hij komt heel dicht in de buurt. 

Jasper is gestart toen hij nog geen 6 maanden jong 

was met Babyzwemmen en zwemt intussen bij het 

Peuterzwemmen. 

HOE ZIJN JULLIE IN CONTACT GEKOMEN MET 
BIJHOEN FITNESS & WELLNESS?
Mama: Al geruime tijd was ik via internet op zoek 
naar een geschikte plek om te gaan zwemmen 
met Jasper. In deze zoektocht kwam ik genoeg 
zwembaden tegen waar Babyzwemmen werd 
aangeboden, maar de ene keer was de afstand te 
ver, dan kwam het tijdstip van de les niet 
uit en op andere plekken was het water 
weer te koud. Gelukkig kwamen we 
toen bij BijHoen en zijn we snel van start 
gegaan.

JASPER WAS NOG GEEN 6 MAANDEN 
JONG TOEN JULLIE VAN START 
GINGEN. HOE WAREN DE EERSTE 
ERVARINGEN VOOR JULLIE EN JASPER MET HET 
BABYZWEMMEN?
Mama: In het begin vonden we het alle drie 
reuzespannend. Bij papa en Jasper voelde het al 

snel vertrouwd dankzij de toenmalige juffrouw 
Petra. Bij mij heeft het niet veel langer geduurd of ik 
was ook gewend.

WAT VINDEN JULLIE HET LEUKST AAN DE LESSEN?
Papa: Jasper vindt het helemaal geweldig om onder 
water te gaan. Ook kan het hem niet wild genoeg 
gaan. Alleen op de rug zwemmen vind hij nog een 
beetje eng.
 
RUIM ANDERHALF JAAR ZWEMMEN JULLIE NU 
MET JASPER HIER, ZIEN JULLIE VERSCHILLEN?
Geleidelijk aan speelt juffrouw Corinne hierop 
in. Je merkt heel goed dat Jasper steeds vrijer is 
geworden. Hij heeft het zo goed naar zijn zin dat 
we hem op de dinsdagen wanneer we ’s avonds 
komen zwemmen hem zo laat mogelijk vertellen 

dat we gaan zwemmen anders blijft hij 
vragen wanneer we nou gaan zwemmen! 
Hij weet ook precies de weg naar de 
ingang bij BijHoen, naar het registreren, 
de kleedruimtes en dan door naar het 
zwembad.

GAAT PAPA OF MAMA ALTIJD MEE HET 
WATER IN OF WISSELEN JULLIE DIT AF?

Vanaf het begin af aan doen we dit om en om. De 
ene week papa en de andere week mama. We slaan 
ook nooit een week over, met uitzondering van 
vakantie en ziekte natuurlijk.

NU JASPER IN HET PEUTERZWEMMEN GROEPJE 
ZIT ZAL ER LANGZAMERHAND STEEDS MEER 
VOORBEREID WORDEN RICHTING HET ABC-
ZWEMMEN WAT VANAF 4 JAAR GEDAAN KAN 
WORDEN. MERKEN JULLIE HIER IETS VAN IN DE 
LESSEN?
Jasper mocht met anderhalf jaar al naar het 
Peuterzwemgroepje dat eigenlijk vanaf 2 jaar is. Het 
ging zo voortvarend. Er was wel een duidelijk verschil 
te merken. Bij het Babyzwemmen is 
het echt wennen aan het water en 
heb je je kind dichtbij je. Bij het 
Peuterzwemmen leren ze echt al 
zwemmen en moet je je kind af 
en toe letterlijk en figuurlijk los 
laten. 

EN DAN NOG 
MOOI NIEUWS!
Er zit een nieuw waterratje 
aan te komen. Dit verklapte 
Niels en Nikky ons ook nog. 
Jasper wordt grote broer. 
Als de kleine er straks is 
en het gaat goed willen ze 
met 6 weken gaan starten met 
Babyzwemmen.

BijHoen Fitness & Wellness: voor jong & oud!
Bij BijHoen Fitness & Wellness lopen dagelijks een hoop mensen rond. Van jong tot oud, voor iedereen 
is er iets te beleven. We stellen jullie graag voor aan het oudste lid & één van de jongste leden.

LAURENS VIJGEN, 91 JAAR

91 JAAR JONG EN ELKE WEEK FITNESS. ONS 
OUDSTE LID VERTELT: “ZO MOBIEL EN VITAAL 
MOGELIJK BLIJVEN, DAAR DOE IK HET VOOR”. 
De heer Laurens Vijgen is 16 februari jongstleden 
91 jaar geworden en is daarmee het oudste lid van 
BijHoen Fitness & Wellness. Genoeg reden om hem 
het hemd van zijn lijf te vragen. 

IEDERE VRIJDAGOCHTEND STAAT U WEER 
ENTHOUSIAST KLAAR OM UW WEKELIJKSE 
WORKOUT TE STARTEN. WAT MOTIVEERT U HET 
MEESTE OM UW ROUTINE VAST TE HOUDEN? 
Ik weet waarvoor ik het doe: zo fit en zo vitaal 
mogelijk blijven. Op mijn leeftijd (91 jaar, red.) is het 
belangrijk dat je niet vastroest. Door een keer in de 
week te gaan sporten blijf ik in beweging, ik voel me 
fit en krijg energie. Daarbij heb ik er ontzettend veel 
plezier in, dat is ook niet onbelangrijk. 

DAT KLINKT ALS EEN DOORGEWINTERDE 
SPORTMAN! HEEFT U ALTIJD VEEL GESPORT?
Nee, zeker niet! Ik ben pas na mijn 60e levensjaar 
gaan sporten en ben nu een ruim 2 jaar lid bij 
BijHoen Fitness & Wellness. Wat betreft sport ben ik 
een laatbloeier. Op mijn 60e ben ik begonnen met 
tennis, hetgeen ik tot mijn 88e met veel 
plezier heb gedaan. Op diezelfde leeftijd 
heb ik nog een nieuwe hobby ontwikkeld en 
ging ik graag op skivakantie, tot ongeveer 
mijn 75e levensjaar stond ik jaarlijks op de 
latten in de sneeuw. Dat wil overigens niet 
zeggen dat ik voor mijn 60e nooit actief 
bezig was, voor mijn pensioen fietste ik zo’n 
30 kilometer door weer en wind van mijn 
huis naar mijn werk bij de NAFTA-kraker in 
Beek. Na mijn diensttijd ben ik zoals velen 
van mijn leeftijd aan de slag gegaan bij de 
Emma Staatsmijnen, hier was ik verantwoordelijk 
voor het onderhoud van allerhande machines. 

Na de sluiting van de mijnen werd mij een baan 
aangeboden bij het toenmalige DSM waar ik tot mijn 
vervroegd pensioen gewerkt heb. 
Momenteel ben ik al 30 jaar met pensioen en geniet 
ik met volle teugen. Samen met mijn partner Ria 
ga ik graag wandelen of fietsen, ook gaan we zo nu 
en dan eens op vakantie. Als de zon schijnt werk ik 
graag in mijn tuintje, daar kom ik helemaal tot rust. 

DAT KLINKT ALS EEN DRUK SCHEMA EN TOCH 
NOG TIJD OM TE SPORTEN! HOE ZIET UW 
TRAININGSPROGRAMMA ER UIT?
Elke vrijdagochtend kom ik rond 09.00 uur binnen 
en start ik meestal op de crosstrainer. Vervolgens 
doe ik verschillende spier verstevigende oefeningen 
die ik van een van de Fitnesscoaches heb gekregen. 
Dat is ook het mooie bij BijHoen: ze maken een 

verantwoord trainingsschema dat past bij 
je leeftijd en doelstellingen.

EEN TEVREDEN LID, GOED OM TE HOREN! 
ZIJN ER NOG MEER REDENEN WAAROM 
BIJHOEN VOOR U DE JUISTE KEUZE IS?
Naast de persoonlijke en goede begeleiding 
van de Fitnesscoaches vind ik de sfeer 
heel belangrijk. Na of tijdens het trainen 
is er altijd tijd voor een kopje koffie, men 
kent elkaar bij naam en ik voel me thuis. 
Gezelligheid en plezier bij het sporten is 

minstens net zo belangrijk als het resultaat en dat is 
bij BijHoen allemaal aanwezig.

“ Op mijn leeftijd is 
het belangrijk dat 
je niet vastroest. 
Door een keer in 
de week te gaan 
sporten blijf ik in 
beweging, ik voel 
me fit en krijg 
energie. ”

“Jasper vindt het 
helemaal geweldig om 
onder water te gaan. 
Ook kan het hem niet 
wild genoeg gaan.. ”



39
KEUZES

Keuze uit 39 lidmaatschappen
Wilt u een maand-, halfjaar- of jaarlidmaatschap?
Er zijn ongelofelijk veel mogelijkheden. 

100%
TEVREDEN

Niet goed, geld terug
Bent u binnen de eerste 30 dagen niet tevreden?
Dan krijgt u al uw geld terug.* 

Gratis en onbeperkt begeleiding
Zo vaak als wenselijk is. Maak simpelweg een afspraak 
met een van de gecertificeerde FitnessCoaches. 

>70

Meer dan 70 groepslessen per week
Met zoveel aanbod is er altijd een activiteit die 
bij u past.

Kwaliteit voor een betaalbare prijs
De meest professionele fitnessapparatuur en 
lesprogramma’s, 31 OC warm zwembad en overal airco.

Gezellig, persoonlijk en gastvrij
Van ledenservice tot horeca, van coach tot instructeur, 
we staan graag persoonlijk en gastvrij voor u klaar. 

Passie voor bewegen & ontspanning
Onze passie bestaat al meer dan 30 jaar. Een eerlijk en 
verantwoord product, dat is waar we voor staan. 

*  De club moet minimaal 4 keer bezocht zijn om aanspraak te kunnen maken op deze regeling.

AFVALLEN: DOOR 
KRACHTTRAINING OF CARDIO?
Veel mensen focussen zich nog steeds alleen op cardio als ze willen afvallen. Ze denken het snelste af te vallen door uitsluitend hardlopen in het park of op de loopband, zonder 
ook maar één minuut te besteden aan krachtoefeningen. Dit is echter niet de meest effectieve methode. Krachttraining is een essentieel onderdeel van het afvallen. We willen niet 
zeggen dat je zonder krachtoefeningen geen gewicht kunt verliezen, maar afvallen gaat wel veel gemakkelijker als je de focus legt op krachttraining. Daarnaast brengt het veel 
andere voordelen met zich mee. 

TRAIN JE SPIEREN MET KRACHTTRAINING ALS JE WILT AFVALLEN
Zowel mannen als vrouwen hebben zeer veel baat bij krachttraining. Je spieren worden hierdoor geactiveerd waardoor ze sterker worden en de stofwisseling omhoog gaat. Je 
spieren verbranden niet alleen tijdens de training calorieën, maar ook in rust. Hierdoor gaat je vetverbranding flink omhoog. Sterkere en geactiveerde spieren hebben namelijk 
meer brandstof nodig. Daarnaast krijg je ook nog een strakkere en mooiere lijn in het lichaam, niet geheel onbelangrijk!

WIL JE INDIVIDUEEL AAN KRACHTTRAINING DOEN? 
Maak dan een afspraak bij de FitnessCoach voor een programma op maat. Liever in groepsverband? Kijk dan op www.bijhoen.nl/lesrooster voor één van de meer dan 70 
groepslessen zoals BBBStrength of BodyPump.

Keiharde garanties: 
de 7 standaarden
VOOR ALLE ACTIVITEITEN VAN BIJHOEN FITNESS & WELLNESS GELDEN DE “7 STANDAARDEN”. 
GEEN LOZE BELOFTES MAAR KEIHARDE GARANTIES:



BIJHOEN FITNESS & WELLNESS    URANUSSTRAAT 17    6446 TP    BRUNSSUM    045-5600760    WWW.BIJHOEN.NL

ERVAAR ONZE LUXE ZONNEBANK ZELF! MAAK KENNIS MET DE LUXURA X7 
BIJ BIJHOEN FITNESS & WELLNESS. DE ZONNEBANK IS VOORZIEN VAN DE 
NIEUWSTE SNUFJES:

 XL light
 Climax Airconditioning
 Audio: MP3, Radio, Bluetooth
 Xsens aromasysteem
 Qsens verfrissende waternevel
 Smart Cooling

Na het zonnen gebruik maken van een heerlijke wellnessdouche? Dat is gratis 
inbegrepen bij je zonnebank-sessie! 

Tip: Bouw een zonnebankkuur langzaam op. Eerst kort, pas later mag je er wat 
langer onder. Hoe lang? Dat is afhankelijk van je huidtype.

BIJHOEN FITNESS & WELLNESS
Uranusstraat 17 | Brunssum | T: 045 - 5600760

www.bijhoen.nl

Alvast een zomers 
kleurtje opbouwen?

3 WEKEN ONBEPERKT GEBRUIK MAKEN VAN ALLE SPORTFACILITEITEN INCLUSIEF 
BEGELEIDING VAN EEN FITNESSCOACH VOOR SLECHTS €25,-.
Begin de zomer goed met de Zomerpas van BijHoen Fitness & Wellness. Met de begeleiding 
van een persoonlijke FitnessCoach bereik je nóg sneller het gewenste resultaat. Je gaat 
lekker aan de slag op de modernste apparatuur voor cardiotraining met touchscreen 
televisie en Virtual Active. Of doe mee aan één van de meer dan 70 groepslessen per week! 
Ga los op Zumba en CombiDance, verstevig je spieren met BodyPump of kom in balans 
met Pilates. Hoe dan ook, er is heel veel keuze, dus je vindt zeker een activiteit die bij je 
past. Als extra krijgen alle zomerpassen één sauna entree cadeau! 

 Zomerpassen kunnen aangevraagd worden t/m 31 juli 2017.
 Zomerpassen gelden ter introductie en alleen beschikbaar wanneer    

 u nog niet bekend bent met BijHoen/geen lidmaatschap heeft gehad bij    
 BijHoen.

3 weken sporten 
voor maar €25,-

GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR 
WWW.BIJHOEN.NL/ZOMERPAS


