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Mensen. Gezondheid. Werken.

MTSR
  046-4363800

  info@mtsr.nl

  www.mtsr.nl

     Annastraat 38
 6161 GZ Geleen 

    Treebeekstraat 22
 6446 XV Brunssum

    Akerstraat Noord 63
 6446 XC Brunssum

    Jan Campertstraat 9

 
Gebouw C unit 18

 
6416 SG Heerlen

Arbodienst
Persoonlijke begeleiding bij werk en gezondheid.

HR diensten
Zet het potentieel van uw mensen om naar 
resultaten.

Training & coaching
Trainingen op maat en coaching op persoonlijk 
niveau.

Psychologie
Professionele hulp bij psychische klachten.

Fysio
Alle fysiotherapie diensten onder één dak.

Van Arbo tot Zorg, 
alles onder één dak.

MTSR ziet u als mens in uw totaliteit. We zien zowel uw fysieke, 

mentale als uw emotionele en sociale behoeften. We stemmen 

onze rol en gedrag af op die behoeften.

Onze diensten
Bij MTSR vindt u een breed dienstenpakket, gericht op 

gezondheid, vitaliteit en de relatie met privé-, werk 

-en de maatschappelijke omgeving. Wij ondersteunen 

u op persoonlijke en multidisciplinaire wijze met 

Verandermanagement, Arbo vraagstukken, HR-oplossingen, 

Gezondheidsmanagement, Preventie, Advies, Behandeling 

en Nazorg. Tevens biedt MTSR een breed scala aan diensten 

aan op het gebied van Fysiotherapie.

MTSR is er voor iedereen
Werknemer
Wanneer u door ziekte uw werk niet of moeilijk kunt uitoefenen 
kunnen wij u helpen. 

Werkgever
Bent u werkgever? Ook dan kunnen wij iets voor u 
betekenen. Wij zijn een arbodienst die u als werkgever kan 
helpen bij loopbaanadvies, loopbaan coaching, verzuim, 
confl ictbemiddeling en behandeling van burn-out klachten. 

Verwijzer
Ook wanneer u middels een verwijsbrief door uw huisarts bent 
doorverwezen kunt u gebruiken maken van onze dienstverlening. 

Particulier
Ook voor particulieren bieden wij behandelingen aan op basis 
van psychische en fysieke klachten. 

Verzekeraar
MTSR werkt samen met verschillende zorgverzekeraars. 
Waarschijnlijk dus ook die van u! Wanneer u fysieke of mentale 
hulp nodig heeft, raden we u aan uzelf van te tevoren goed te 
laten informeren over de mogelijkheden bij uw zorgverzekeraar.



In Limburg wordt fitnessland gedomineerd door de budget fitnesscentra. In Parkstad zijn dit zelfs meer dan 2 op de 3 clubs! 
Deze centra bieden de basis faciliteiten tegen een lage prijs. Dat zijn geweldige concepten voor mensen die alleen de kern 
nodig hebben: puur de faciliteit. Een loopband is immers een loopband en douchen doen we thuis. Personeel is minimaal 
aanwezig en er worden alleen jaarcontracten afgesloten. Naast deze clubs bestaan de mainstream en premium clubs, 
welke meer faciliteiten en service bieden. Door de prijzenoorlog overleven deze clubs het vaak niet en wordt ingeleverd op 
de kwaliteit om de prijs te kunnen verlagen. Hierdoor blijft ontwikkeling uit en wordt fitness niet meer dan het aanbieden 
van een loopband waar je jezelf enthousiast voor moet maken. 

Bij BijHoen kiezen we voor de andere kant van het spectrum, waarbij innovatie, klantgerichtheid en kwaliteit de
speerpunten zijn. Uniek is dat dit “premium” product wordt aangeboden voor ieders portemonnee (39 lidmaatschappen). 

CLUBGEVOEL
Sfeer en gastvrijheid staan centraal binnen de club. 
Verschillende clubactiviteiten maken de club niet alleen 
een faciliteit om te sporten maar een plek waar mensen 
elkaar ontmoeten en recreëren. Ontmoeten en verbinden, 
persoonlijk en betrokken. Dat is het clubgevoel van 
BijHoen Fitness & Wellness. De horeca speelt daarbij 
een belangrijke rol. Een heerlijke kop versgemaakte 
cappuccino is een geweldige en vooral gezellige traktatie 
na een intensieve activiteit! Van koffieconcept tot Fitness, 
van Zumba tot Spinning, de sfeer is het belangrijkste 
element van de club. Bij BijHoen gaat het er niet om de 
sterkste, mooiste of beste te zijn. Een juiste balans tussen 
inspanning en ontspanning, dat is het streven. 

Met vriendelijke groet,

Algemeen directeur

“Sfeer & gastvrijheid
 STAAN CENTRAAL BINNEN DE CLUB.”

Jimé Hoen

We blijven elk jaar stevig investeren bij BijHoen Fitness & Wellness. Constant zijn we op 
zoek naar vernieuwingen en hoe we het onze gasten zo prettig mogelijk kunnen maken. 
Vorig jaar zijn we gestart met een grote verbouwing. De nieuwe kleedruimtes zijn al een 
aantal maanden in gebruik en in juni heeft een volgende mijlpaal plaatsgevonden. Na een 
intensieve verbouwing is de nieuwe SaunaBar opgeleverd. Een sfeervolle, gezellige ruimte 
waar je kunt ontspannen bij de tv, haard of gewoon op de bank of aan tafel onder het genot 
van een drankje of een heerlijk gerecht. De inrichting is een combinatie tussen industrieel, 
retro en modern met veel op maat gemaakte meubels en verlichting. De opening van de 
SaunaBar hebben we samen met onze Platina leden gevierd. De komende tijd gaan we 
werken aan de laatste fase: het gloednieuwe saunagedeelte (nieuwe Finse sauna, Turks 
stoombad, voetenbad, dompelbad, koude en warme douches en de rustruimtes). 

BENIEUWD NAAR HET EINDRESULTAAT? KOM GERUST LANGS VOOR EEN RONDLEIDING. 

ONTDEK DE nieuwe
SAUNABAR

BIJHOEN FITNESS & WELLNESS
Uranusstraat 17 
6446 TP Brunssum (Treebeek)
T:  045-5600760
E:  informatie@bijhoen.nl

I:   www.bijhoen.nl

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 10 |  September 2017 | oplage van 50.000 stuks

Deze uitgave wordt u aangeboden door BijHoen 
Fitness & Wellness. Niets uit deze uitgave mag 
worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming 
van BijHoen Fitness & Wellness. Deze uitgave wordt 
uitgebracht door MijnMarketing.com.

OPENINGSTIJDEN FITNESS
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

OPENINGSTIJDEN SAUNA & WELLNESS
Maandag  13.00 - 23.00 uur
Dinsdag 11.00 - 23.00 uur
Woensdag 13.00 - 23.00 uur  (Damesdag)
Donderdag 11.00 - 23.00 uur 
Vrijdag 13.00 - 23.00 uur 
Zaterdag 13.00 - 20.00 uur
Zondag Privé verhuur
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  Locatie Bodemplein
Bodemplein 3 • 6443 CJ Brunssum

  Locatie MFC Gebrook
Prinsenstraat 12 • 6433 GJ Hoensbroek

  Locatie Treebeek
Uranusstraat 17 • 6446 TP Brunssum 

Fysiotherapie  •  Manuele therapie  •  ZwangerFit
Bekkenfysiotherapie  •  Oedeemtherapie

Oncologie fysiotherapie  •  Dry needling  •  Fysio Fitness
Beweeggroepen  •  Claudicationet  •  Parkinsonnet 

045-525 52 56
WWW.VENOFYSIO.NL

HOUD JE VAN KLEUREN EN WIL JE GRAAG NAAR 
DE DIERENTUIN? 
Doe dan mee aan de kleurplatenwedstrijd van BijHoen Fitness & 
Wellness en maak kans op 5x2 kaartjes voor GaiaZOO!

HOE MAAK JE KANS:
1  Haal de kleurplaat op bij de receptie van BijHoen of download  

 hem via de website.
2  Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in en vergeet niet je   

 gegevens in te vullen!
3  Lever jouw kleurplaat weer in bij de receptie van BijHoen.
4  Like onze Facebookpagina, zodat je weet of je de GaiaZOO   

 kaartjes hebt gewonnen!

NAAM: ......................................................................................................................................................................................................................

LEEFTIJD: .................................................................................................................................................................................................................

ADRES: .....................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL ADRES: ..........................................................................................................................................................................................................

Lever je kleurplaat in voor 31 oktober 2017 en like onze facebook pagina zodat je kunt zien of je gewonnen hebt! 

Op 1 november maken we de winnaars bekend!

INLEVEREN KAN TOT EN MET 31 OKTOBER.  

OP 1 NOVEMBER WORDT DE WINNAAR 

BEKEND GEMAAKT! 
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FUNXTION
YOUNGSTARZ
WAT IS FUNXTION YOUNGSTARZ?
YoungStarz is een programma gericht op kinderen van 6 t/m 12 jaar. De FunXtion 
Zone zal direct tot de verbeelding spreken bij kinderen, mooie kleuren en veel 
verschillende materialen om mee te “spelen”. Meedoen stimuleert niet alleen de 
fysieke ontwikkeling maar ook de sociale en motorische vaardigheden. Vanaf 
woensdag 6 september gaan we van start met FunXtion YoungStarz. 

Iedere woensdag van 16:00 tot 16:45 - 6 t/m 9 jaar.
Iedere woensdag van 16:50 tot 17:35 - 10 t/m 12 jaar.

NIEUW!

MEER INFORMATIE OF DEELNEMEN?
Kijk op bijhoen.nl/kidsclub of neem contact op met de ledenservice via 
045-5600760 of via ledenservice@bijhoen.nl.

DOE JE BIJ BIJHOEN
BABYZWEMMEN, PEUTERZWEMMEN & ZWEMABC
De zwemlessen vinden plaats in een overzichtelijk zwembad waardoor er een beter contact bestaat tussen lesgever en 
cursist. BijHoen Fitness & Wellness is NRZ gecertificeerd en leidt op voor diploma’s A, B en C.

BABYZWEMMEN    6 WEKEN TOT 2 JAAR
Met spelletjes en liedjes maakt jouw kindje voor het eerst kennis met het water: Heerlijk spetteren en spatteren, eerst 
voorzichtig een paar druppeltjes over het hoofdje en daarna, tegelijk met mama, kopje onder… De indrukken die je baby 
tijdens het zwemmen opdoet zijn intens, fun en hij/zij doet het samen met jou!

PEUTERZWEMMEN    2 TOT 4 JAAR
Na het Babyzwemmen kan je kind instromen bij het Peuterzwemmen. Je kind kan dan al zelfstandig in het water springen 
en los drijven. Bij Peuterzwemmen is je kind al meer zelfstandig bezig en vinden de voorbereidingen plaats voor het 
ZwemABC, uiteraard met professionele begeleiding!

ZWEMABC    VANAF 4 JAAR
Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle 
tussenstapjes, maar wie het zwemdiploma C op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. Die kan zich dan 
goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water. De groepen worden met opzet klein 
gehouden (max. 8 kinderen) waardoor er meer aandacht is voor het individu. 

MEER INFORMATIE?
Kijk op bijhoen.nl/kidsclub of neem contact 
op met de ledenservice via 045-5600760 of 
via ledenservice@bijhoen.nl.

Doe mee met
KidsDance

HOU JIJ MEER VAN DANSEN?
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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  CombiFit 09.10  BodyPump 09.10  CombiFit 09.10  Aquarobics 09.10  CombiFit 09.00  Zwemlessen 09.00  Zwemlessen

09.10  Vrij zwemmen 09.10  Vrij zwemmen 09.10  Vrij zwemmen 09.15  BBB Strength 09.10  Vrij zwemmen 09.00  Hardlooptraining 09.35  Pilates

11.05  Aquarobics 10.00  Zumba 10.00  Pilates 10.00  FysioFitness 10.00  Zumba 10.00  FunXtion 10.00  Zwemlessen

10.55  Aquarobics 10.30  Core & Stability 10.00  Vrij zwemmen 10.55  Aquarobics 10.00  Zwemlessen 10.15  FunXtion

11.45  Aquarobics 10.15  Spinning 10.40  Spinning 10.40  Zumba

12.00  COPD Fysio 14.30  Zwemlessen 12.00  COPD Fysio 11.00  Zwemlessen 10.50  TRX

 15.30  Zwemlessen 12.00  Zwemlessen 11.00  Spinning

18.30  FightingFit 17.45  KidsDance (4-7) 16.00  Funxtion YoungStarz 6-9 jaar 18.15  FunXtion 14.30  Zwemlessen   11.10  Aquarobics

18.30  Spinning 18.00  30FIT 16.50  Funxtion YoungStarz 10-12 jaar 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  FunXtion 19.30  Aquarobics 21.00  Vrij zwemmen 19.00  Funxtion ABS

19.30  Spinning 18.45  Peuter zwemmen 19.35  Pilates 19.30  FunXtion

20:10 FunXtion ABS 19.25  Zumba 19.45  FunXtion 20.05  GladiatorWorkouts

20.15  CombiDance 19.30  Spinning 19.45  Hardlooptraining 21.00  Vrij zwemmen

21.00  Vrij zwemmen 20:15 Gladiator Workouts  21.00  Vrij zwemmen

21.00  Vrij zwemmen Rood = Nieuw!

COMBIFIT:
“CombiFit is een gevarieerde les. Er komt tijdens deze les vanalles voorbij: van conditionele 
training tot spier verstevigende oefeningen. We maken gebruik van steps, de stang met gewichten 
en uiteraard doen we oefeneningen met je eigen lichaamsgewicht. Ik geef voornamelijk les in de 
ochtend en dit is een hechte, vaste groep. We delen veel met elkaar. Wat ik ook mooi vind aan 
deze les is dat er eenheid is, of je nu een beginner of een gevorderde bent, dat maakt helemaal 
niets uit. De lessen blijven leuk omdat ik elke maand een nieuwe les maak. In mijn lessen zit 
een step-choreografie waar we gedurende de maand naartoe werken onder het genot van leuke 
muziek dat zorgt voor etra motivatie!”

AQUAROBICS:
“Aquarobics is een groepsles voor iedereen. Door de opwaartse druk van het water kunnen 
mensen met lichamelijke klachten ook heel goed deelnemen aan deze les. Vaak hoor je dat 
deze klachten van deelnemers verminderen omdat ze wekelijks deelnemen aan de groepsles 
Aquarobics. Dat is super! Naast positieve resultaten wordt deze les ook als zeer plezierig ervaren. 
Meestal sluit ik deze les af met een verzoekplaatje/dansje. Ik geniet wanneer ik zie dat iedereen 
plezier heeft tijdens deze les.”

SPINNING:
“Sinds een tijdje ben ik officieel gecertificeerd Spinning Instructrice. Ik vind de muziekkeuze 
heel belangrijk tijdens deze les. Je kunt dan helemaal uit je dak gaan.. Ik zorg dat de muziek zo 
gevarieerd mogelijk is. Van Soul tot HardRock, van Pop tot Dance, alles komt voorbij. De muziek 
zorgt ervoor dat deze les gevarieerd, prikkelbaar en leuk is en vooral ook opzwepend. Het is 
belangrijk dat deelnemers met een voldaan gevoel naar huis gaan en met een lachend gezicht 
terugkomen.”

DE favoriete 
GROEPSLESSEN VAN 
INSTRUCTRICE PETRA ZINZEN
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MITCH THEUNISSEN, 18 JAAR
WERKZAAM SINDS 2015
FUNCTIE: GASTHEER & HORECA MEDEWERKER

IEDEREEN HAD VROEGER ZIJN OF HAAR 
DROOMBEROEP. WELK BEROEP WAS DAT VOOR 
JOU?
Vanaf kleins af aan wil ik al mensen 
beter maken en heb ik altijd in het 
ziekenhuis willen werken. Dit jaar kan ik 
die droom waar maken. Ik ben namelijk 
aangenomen voor de opleiding tot 
Verpleegkundige op Hogeschool Zuyd in 
Heerlen.

HOE BEN JE BIJ BIJHOEN TERECHT 
GEKOMEN?
Ik zag een online-advertentie van BijHoen 
langskomen en omdat ik hier vroeger mijn 
zwemdiploma’s heb gehaald kende ik het al. Via een 
gemeenschappelijke kennis van mijn vriendin en 
eigenaar Jimé ben ik uiteindelijk bij BijHoen terecht 
gekomen. 

WAT IS HET LEUKSTE WAT JE HEBT MEEGEMAAKT 
TIJDENS JE PERIODE BIJ BIJHOEN?
Het teamuitje van afgelopen juni. We zijn 3 dagen 
met z’n allen in een groot huis in Gemmenich 
verbleven. Het was daar lachen, gieren, brullen! 

HOE ZOU JIJ JE FUNCTIE OMSCHRIJVEN?
Mijn functie houdt in dat ik de mensen een leuke 
dag bezorg. Ik werk voornamelijk in de sauna en 
daar is het heel belangrijk dat de hele ervaring klopt 
voor de mensen. 

WELKE SPORTEN BEOEFEN JE ZELF?
Ik voetbal sinds mijn 4e en zit nu bij de A1 
van VV De Leeuw in Brunssum. Ook sport 
ik minimaal 3x per week bij BijHoen. Dat 
doe ik samen met o.a. mijn collega Jack. 
Met mijn vriendin volg ik groepslessen als 
Funxtion, Funxtion(ABS) en mijn favoriet, 
GladiatorWorkouts.

WAT IS JE PERSOONLIJKE DOEL MET 
SPORTEN?

Er 100% voor gaan. Als je niet alles geeft tijdens het 
sporten betekend het dus ook dat je niet vooruit 
kunt gaan. Ik kom vooral sporten om mijn energie 
kwijt te komen en met de krachttrainingen probeer 
ik natuurlijk ook wat meer kracht op te bouwen.

HOE ZIE JE JEZELF OVER 5 OF 10 JAAR?
Over 5 jaar wil werken op een afdeling in een 
ziekenhuis als Verpleegkundige. Ik ga nu 4 jaar 
HBO-Verpleegkunde studeren. Daarna zou ik 
een Master willen volgen als Nurse-practitioner 
(verpleegkundig specialist). 

Mogen wij ons       even voorstellen?
JERNEY VROOMEN, 25 JAAR
WERKZAAM SINDS 2010
FUNCTIE: GROEPSLESINSTRUCTRICE

WIE IS JERNEY, VERTEL EENS IETS OVER JEZELF.
Ik ben Jerney en ben 25 jaar oud. Ik 
ben sinds 2010 werkzaam bij BijHoen 
Fitness & Wellness. Ik heb voorheen altijd 
gewerkt binnen de horeca afdeling maar 
sinds 1 jaar focus ik mij volledig op de 
afdeling sport. 

HOE BEN JE BIJ BIJHOEN FITNESS & 
WELLNESS TERECHT GEKOMEN?
Mijn vader sport al meer dan 25 jaar bij 
BijHoen Fitness & Wellness. Ik was 15 
jaar en op zoek naar een nieuwe sportschool. Toen 
ben ik een kijkje gaan nemen en ook daarna direct 
ingeschreven als sportlid.

JE GEEFT MEERDERE GROEPSLESSEN, WAT 
BETEKENT DAT JE VAN VERSCHILLENDE MARKTEN 
THUIS BENT. WELKE GROEPSLESSEN GEEF JE 
ALLEMAAL?
Officieel geef ik alleen CombiFit, BodyPump, 
FunXtion, Pilates en Aquarobics. Maar ik val ook in 
voor Zumbalessen. In het verleden heb ik ook de 
KidsDance lessen gegeven.

WELKE VAN DEZE GROEPSLESSEN IS JE FAVORIET?
BodyPump. De reden is dat je BodyPump echt 
uitdagend voor jezelf kan maken. Je kunt spelen 
met de gewichten die je kiest. Je merkt ook als je 
deze les wekelijks doet dat je vooruitgang boekt.

WANNEER IS EEN LES VOOR JOU 
GESLAAGD?
Voor mij is een les geslaagd als mensen 
mijn les met een voldaan gevoel en 
met een glimlach op hun gezicht de les 
verlaten, maar ook weer terugkomen. 
Daarnaast is een les voor mij geslaagd 
als ik d.m.v. mijn les kan bijdragen aan 
persoonlijke doelstellingen van leden.

WAT MAAKT WERKEN BIJ BIJHOEN ZO LEUK?
Als instructeur heb je de vrije hand bij het geven van 
de lessen. Je kunt je eigen ‘ik’ erin leggen. 

WELKE SPORTEN BEOEFEN JEZELF?
Zo nu en dan, als ik geen les hoef te geven, fitness 
ik en ga ik met vrienden rennen bij de trappen 
van SnowWorld. Daarnaast neem ik deel aan de 
Gladiatorlessen, dit heeft alleen even op een laag 
pitje gestaan vanwege een enkelblessure maar wil 
ik wel weer gaan oppakken. 

“ Als instructeur 
heb je de vrije 
hand bij het 
geven van de 

lessen. Je kunt 
je eigen ‘ik’ erin 

leggen.”

Het team van BijHoen Fitness & Wellness bestaat uit 30 personen 
waar onze leden al hun vragen aan kunnen stellen. We stellen jullie 
graag voor aan twee van onze toppers.

“ Mijn functie 
houdt in dat ik 
mensen vooral 

een leuke dag 
bezorg.”
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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 33 jaar rond. Wie zijn deze leden? Hieronder 
stellen we een paar leden aan je voor & vertellen zij waarom ze graag bij BijHoen sporten. 

MELANIE VAN DER HEIJDEN, 24JAAR. 2 JAAR LID“Bij deze sportschool voel ik me prettig, door de sfeer en verschillende soorten mensen. Ik kom vooral voor de Pilates en ik fitness 1x per week. Als operatieassistente werk ik onregelmatig en de sportschool past hierbij.”

LINSY ZIBRET, 19 JAAR. 1 JAAR
“Op mijn 16e ben ik begonnen met sporten bij 
BijHoen, maar na anderhalf jaar overgestapt 
naar een andere sportschool. Nu ben ik weer 
bijna een jaar terug omdat bij BijHoen de 
apparatuur en begeleiding heel erg fijn zijn. 
Naast mijn studie train ik zo’n 3 á 4x per week. 
Mijn lichaam houd ik in shape door cardio- en 
krachttraining te doen.”

“WAAROM sport 
                 JIJ BIJ BIJHOEN?”

BJORN BRANDS, 22 JAAR. 1 JAAR LID 

“Vooral vanwege de gemoedelijke en vriendelijke 

sfeer die bij BijHoen hangt. Je voelt je niet 

‘bekeken’ tijdens het trainen. Eerst sportte ik 3x 

per week. Sinds januari dit jaar sport ik steevast 7 

dagen per week en waarvan ik 1x  kom zwemmen. 

Ik merk dat ik als ik me fysiek beter voel, ik me 

ook geestelijk veel beter voel.”

ROB VROOMEN, 52  JAAR. 27 JAAR LID
“Ik sport steevast 3x per week bij BijHoen. 

Al zo’n lange tijd omdat het mij voldoening 

blijft geven. Naarmate je ouder wordt moet 

je je lichaam natuurlijk ook onderhouden. Ik 

doe eigenlijk alleen krachttraining. Wel wil ik 

regelmatiger aan Spinning gaan meedoen. Ik 

sportte hier al en uiteindelijk zijn mijn vrouw 

Petra en dochter Jerney zelfs werkzaam 

geworden binnen BijHoen!”

PASCAL HAMMER, 46 JAAR. 25 JAAR LID“In 1e instantie deed ik aan fitness bij BijHoen als aanvulling naast het voetballen. Helaas wil het voetballen sinds anderhalf jaar niet meer lukken door een blessure en doe ik alleen nog fitness. Ik doe aan CardioTraining en Core & Stabilitytraining. Mij zie je niet snel met gewichten werken, ik train vooral functioneel met mijn eigen lichaamsgewicht.”

DAAN VINDERS, 45 JAAR. 3 JAAR LID

“Vanwege het ruime aanbod in faciliteiten. 

Voldoende aanbod in fitness-machines 

waardoor je altijd rustig je training kan doen. 

Na afloop kan er lekker gedoucht worden. Ik 

train zo’n 2 tot 3 x per week bij BijHoen.”

MICHAEL SARIJOEN, 40 JAAR. 2 JAAR LID

“Ik sport nu dik 2 jaar bij BijHoen en wat mij 

meteen opviel was de oprechte vriendelijkheid 

van het personeel. Je merkt dat hier de puntjes 

op de ‘i’ worden gezet waar dat bij andere clubs 

minder is. Het is een stuk luxer in de vorm van 

airco, tv op elk cardio-apparaat en de service.”

INES VAN SOELEN, 33 JAAR. 18 JAAR LID

“Ik ben kind aan huis bij BijHoen. De gezelligheid en 

saamhorigheid vind ik erg prettig. Zelf doe ik mee 

aan de groepselessen CombiFit en BodyPump. Het 

leuke hieraan is dat het niet saai wordt. Er worden 

steeds nieuwe lessen gemaakt, maar met steeds 

terugkerende elementen waardoor het altijd goed te 

volgen is. Ook heeft mijn zoon hier zijn zwemdiploma’s 

A en B gehaald. Belangrijk hierin was de vaardigheid 

en betrokkenheid van juf Monique die haar lessen met 

een goede dosis humor gaf.”
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VIND JE HET MOEILIJK OM NAAST EEN ACTIEVE 
LEVENSSTIJL OOK GEZOND TE ETEN? THEO HOEN 
IS EXPERT OP HET GEBIED VAN VOEDING EN 
SPORT. WE VROEGEN HEM EEN AANTAL TIPS HOE 
GEZOND ETEN IN TE PASSEN IN JE DAGELIJKS 
LEVEN.

THEO, KUN JE IETS VERTELLEN OVER JEZELF?
“Natuurlijk! In het verleden heb ik op 
hoog niveau Judo gedaan. Ik ben diverse 
malen kampioen van Nederland geweest, 
3e van Europa en 2 x 3e bij de militaire 
wereldkampioenschappen. Hierdoor 
was ik geïnteresseerd in sport en heb ik 
de opleiding tot sportleraar afgerond. Na 
mijn opleiding en sportcarrière  startte ik 
in 1984 een sauna- en fitnesscentrum in 
Brunssum, genaamd Wellnesscentrum Theo Hoen. 
In 2010 is dit overgenomen door mijn oudste zoon, 
Jimé Hoen, en ben ik mij verder gaan specialiseren 
in voeding en bewegen. Na 4 jaar studie begeleid ik 
nu mensen op weg naar een gebalanceerde lifestyle 
onder de naam van mijn nieuwe bedrijf Hoen Health 
Support.”

NA JE OPLEIDING TOT VOEDINGSDESKUNDIGE 
HEB JE OOK NOG EEN ORTHOMOLECULAIRE 
OPLEIDING GEVOLGD. WAAROM DEED JE DAT?
“De opleiding voedingsdeskundige is een goede 
basis maar ik wilde graag meer specialistischere 
kennis hebben. Ik wilde nog dieper ingaan op 
de materie van een gezonde leefbalans. Vanuit 
de orthomoleculaire invalshoek probeer ik 
antwoorden te vinden als “basis oplossingen” niet 
toereikend zijn.”

WAT IS JE DOEL?
“Ik wil graag mensen helpen een gezonde leefbalans 
te vinden en ze te laten ervaren dat daar geen zware 
diëten en een onmenselijke leefstijl voor nodig zijn.”

ER ZIJN ALLERLEI VISIES OP VOEDING EN 
GEZONDHEID. WAT IS JOUW VISIE?

“Er zijn enorm veel indianenverhalen op 
het gebied van voeding en gezondheid. 
De meeste verhalen zijn gebaseerd 
op waarheden maar worden uit hun 
verband gerukt. Hierdoor bereiken 
ze niet het gewenste effect maar juist 
het tegenovergestelde. 
Mensen met voeding en/of 
gezondheidsproblemen raken 

hierdoor vaak gefrustreerd en denken 
dat een gezonde leefstijl voor hen niet is 
weggelegd tenzij er onmenselijk zware 
offers gebracht worden. Hierdoor haakt 
men af. Ik probeer iedereen waarmee 
ik werk oplossingen aan te dragen die 
zo dicht mogelijk bij hun oude leefstijl 
liggen. Daarom is ieder advies persoonlijk, zelfs als 
er in groepsverband gewerkt wordt. Het leven moet 
in balans zijn en daar horen de “geneugten des 
levens” ook bij!”

WAT ZIJN JOUW BESTE KEUKENTIPS OM ELKE 
DAG GEZOND TE KOKEN?
“Kook zelf. In voorbereidde voeding zitten erg veel 
ongewenste ingrediënten en met name veel zout 
(natrium). We krijgen veel te veel zout binnen. 
Probeer dat te matigen. Zout houdt onder meer 
vocht vast. Wil je toch zout gebruiken? Gebruik dan 
natrium arm zout. En wil je graag eten uit de frites 

pan of koekenpan? Leg het vlees of het gefrituurde 
eten even op een paar velletjes keukenrol alvorens 
je het serveert. Kijk eens wat er aan vet in het papier 
trekt.. dat krijg je in ieder geval niet binnen!”

WAT ZIJN VOLGENS JOU DE ABSOLUTE “DO’S” EN 
“DONT’S” OP HET GEBIED VAN VOEDING?
“Een absolute “don’t” is diëten. Geen enkel dieet 
draagt bij tot een gezonde leefstijl tenzij er een 
bepaald ziektebeeld is. Geen enkel dieet is op termijn 
vol te houden met als gevolg dat men ermee stopt. De 
schuld wordt dan bij de persoon zelf gezocht hetgeen 
het zelfbeeld niet ten goede komt waardoor men 

weer in de oude gewoonte terug valt. “Zie 
je wel. ik kan het gewoon niet. Ik heb niet 
genoeg doorzettingsvermogen. Ik ben een 
loser!” Nee, mensen, jullie zijn geen losers! 
Het ligt aan de diëten! Eet gevarieerd: 
veel groente en veel fruit. Kook zelf, dan 
weet je ook wat je eet en het zijn meestal 
minder en gezondere calorieën dan de 
voorbereidde maaltijden. Eet bewust: 
denk na bij wat je eet en neem de tijd. 
Kauw goed: minimaal 30 keer per hap en 

spoel het voedsel niet af met een drankje. En tot slot: 
drink voldoende water!”

HEB JE MIJN HULP NODIG? NEEM DAN CONTACT 
MET MIJ OP VIA THEO@BIJHOEN.NL OF KIJK OP 
HOENHEALTHSUPPORT.NL

Afvallen     met Theo

“Ik wil mensen 
graag helpen 

een gezonde 
leefbalans te 

vinden...”
“Een absolute 
don’t is diëten. 

Geen enkel dieet 
draagt bij aan 
een gezonde 
leefstijl .”
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“HOE VOORKOM JE EEN WINTERDIP MET 
BEHULP VAN REGELMATIG SAUNABEZOEK.”

7X

6.
BETERE NACHTRUST
Een ontspannen lichaam en een 
vlotte bloedcirculatie: het zijn twee 
hoofdingrediënten van een goede 
nachtrust. Je slaapt niet enkel langer, 
de kwaliteit van je nachtrust gaat erop 
vooruit!

2.
FRIS EN ‘HERBOREN’
Een bezoek aan de sauna geeft je per 
definitie een beter gevoel. Je voelt je 
nadien fris en ‘herboren’ wanneer je  
huiswaarts keert.

1.
STRESSVERLAGEND
Als je stress de vrije loop laat, heeft dat 
een negatief effect op je lichaam en 
spieren. De sauna zorgt dan weer voor 
een heerlijk ontspanningsmoment voor 
lichaam en geest.

5.
BETER IMMUUNSYSTEEM
De koude en gure wind in combinatie 
met een verlaagde weerstand zorgt 
ervoor dat mensen ‘s winsters vaak 
rondlopen met kleine kwaaltjes. Af en 
toe een bezoekje aan de sauna zorgt dat 
je lekkerder in je vel zit.  

4.
BLOEDCIRCULATIE
Hogere temperaturen zorgen ervoor 
dat het bloed sneller naar de spieren 
stroomt. Het bloed bevordert o.a. 
het herstel van de spieren. Pijnlijke 
spieren zijn namelijk een vaak 
voorkomende klacht tijdens de koude 
herfst – en wintermaanden.

ONTGIFTEN
Er zijn veel manieren om te ontgiften, 
maar zelden zo aangenaam als 
een bezoek aan de sauna. De hoge 
temperatuur zet de poriën open zodat 
het zweet de giftige stoffen kan helpen 
afdrijven.

3.

SOCIALE INTERACTIE
Of je nu samen met je partner, vrienden 
of alleen naar de sauna gaat, het is een 
rustgevend moment waar je op een 
aangename manier met mensen kan 
praten. 

7. Kom  genieten in onze nieuwe saunabar!
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#THROWBACK
SUMMER BODYBOOST

Dit jaar hebben 2 enthousiaste groepen deelgenomen aan de Summer 
BodyBoost challenge. 6 weken lang hebben zij aan hun lichaam gewerkt 
onder begeleiding van een Personal Trainer. De 2 groepen van in totaal 
47 personen hebben naast een hoop plezier een heel mooi resultaat 
bereikt. 

HET RESULTAAT VAN DE GROEPEN: 
Gewicht   - 32 kg
Vetpercentage - 47,8%
Vetmassa - 86,6 kg
Vetvrije massa + 56,5 kg
Spiermassa + 53,5 kg
BMI  - 10,4

Na 17 jaar mag onze trouwe medewerker Sjaak 
Verheijen van zijn welverdiende pensioen 
genieten. Dat hebben we uiteraard niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan! Bij deze willen 
we iedereen van harte bedanken die aanwezig 
was op de afscheidsborrel. Het was een gezellige 
avond en een mooie afsluiting van zijn carrière bij 
BijHoen Fitness & Wellness.

#THROWBACK
AFSCHEID SJAAK

Ook interesse in een Bodyboost programma?
Neem voor meer informatie contact op met ledenservice@
bijhoen.nl of bel 045-5600760.
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BIJHOEN FITNESS & WELLNESS    URANUSSTRAAT 17    6446 TP    BRUNSSUM    045-5600760    WWW.BIJHOEN.NL

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

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 fitnessappartauur en 
lesprogramma’s, 31 oC zwembad en overal airco.

GEZELLIG, PERSOONLIJK & GASTVRIJ
Van Ledenservice tot Horeca, van Coach tot Instructeur
we staan graag persoonlijk en gastvrij voor u klaar. 

PASSIE VOOR BEWEGEN EN ONTSPANNING
Onze passie bestaat al meer dan 30 jaar. Een eerlijk en
verantwoord product, dat is waar we voor staan.

1 GRATIS 
PROEFLES FITNESS 
Volg een gratis proefles in ons FitnessTheater onder begeleiding 
van een fitnesscoach.

1 GRATIS 
GROEPSLES 
Doe gratis mee met één van onze groeplessen. Kies zelf of je 
voor hoge intensiteit gaat of juist een ontspannende Pilates les.

25% KORTING OP 1 
SAUNA ENTREE
Ontdek de ontspannen sfeer van onze wellness.

25% KORTING OP 
ZONNEBANKSESSIE
Even lekker wegdromen onder onze luxe zonnebank.

Deze kortingsbonnen kunt u inleveren bij BijHoen Fitness & Wellness in Brunssum. 1 kortingscoupon per persoon . Geldig t/m 31 oktober 2017. Niet te gebruiken in combinatie met andere acties. 
Voorwaarden van toepassing: www.bijhoen.nl/ledenhandboek.

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

KNIP JE KORTING!


