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BACK TO SPORT COLLECTIE!
ONTDEK ONZE NIEUWE

WIEBACHSTRAAT 75 - KERKRADE

Wat is ZwangerFit® OUTDOOR?
Bewegen in de buitenlucht tijdens je zwangerschap onder deskundige begeleiding van een 
YVLO ZwangerFit®-coach.

Waarom ZwangerFit®?
Lichamelijk actief zijn is ontzettend belangrijk voor een vitale zwangerschap. Fit zijn leidt niet 
alleen tot een gezonde zwangerschap en bevalling, maar stimuleert ook het herstel na 
de zwangerschap. Naast de verbetering algehele conditie, de stabiliteit 
en de spierkracht, ben je samen met je ZwangerFit®-coach bezig 
met de voorbereiding van de bevalling.

Waarom buiten?
Omgeven zijn door natuur heeft over duidelijk 
mentale gevolgen; het zorgt voor een 
ontspannen gevoel, een gezondere geest , 
meer zelfvertrouwen en een vermindering van stress.

‘’Je beweegt op je eigen tempo in de frisse buitenlucht 
en gaat je mentaal en fysiek sterker voelen.’’ (Rosanna)

Voor wie?
Prépartum vanaf 16 weken tot aan de bevalling. 
Postpartum vanaf 6 weken tot 9 maanden na de bevalling.

Startmoment 
Bij ZwangerFit® OUTDOOR Brunssum kun je op elk gewenst moment instromen.

Locatie
V&O Fysio in Brunssum - Treebeek, Uranusstraat 17.

Lestijden (pré- en postpartum)
Woensdag: 19:30 - 20:30 uur.

Kosten 
10 lessen kosten € 100,- incl. b.t.w. 
Daarna is het mogelijk om uit te breiden met losse lessen.

Aanmelden
Voor meer informatie of aanmelding, kun je telefonisch contact opnemen 
via 045-525 52 56 of mailen naar info@venofysio.nl.

Van alle goede redenen om te sporten, is zwanger zijn de mooiste!

www.venofysio.nl
info@venofysio.nl
Tel: 045 525 52 56
       venofysio

Wat is kinder-manuele therapie?
Kinder-manuele therapie is een specialisme in de manuele therapie. De kinder-manuele 
therapeut is geschoold in het behandelen van baby’s en kinderen. Het gaat met name om 
stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby/ het kind als gevolg van beperkingen 
in de bovenste wervels.

Kinder-manuele therapie verschilt met manuele therapie 
zoals die bij volwassenen wordt toegepast; 
het is zachter, subtieler en er is 
geen “gekraak”. De behandeling 
is gericht op beweeglijkheid en 
ondersteunt de motorische 
ontwikkeling.’ 

Wanneer kinder-
manuele therapie?
Merk je dat je kind onrustig is, regelmatig huilerig 
gedrag vertoont, moeite heeft om zich om te draaien 
en/of het hoofd vaak in dezelfde houding heeft?
Kijk dan wat de kinder-manueel therapeut voor jou kan  
betekenen.

Informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij jouw verloskundige 
en/of consultatiebureau of neem telefonisch contact op met 
V&O Fysio via 045-525 52 56 of mail naar info@venofysio.nl.

Kosten
Behandelingen door de kinder-manueel therapeut worden 
volledig vergoed uit de basisverzekering van je zorg-
verzekeraar. Er is geen eigen risico.

Wat kunnen we voor jou en je kind betekenen?
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Wat is de beste versie van mezelf? Ik ken een hele hoop versies van mezelf… Zo ben ik vader, partner, sporter, 
sportinstructeur, werkgever en Bourgondiër. Ik ben het liefste heel lui, maar elke dag sportief en (bijna) elke dag met een 
lach en goede zin. Ik vraag me weleens af: “Welke van deze versies is nou de beste?”. 

Voor mezelf ben ik succesvol wanneer ik al deze versies weet te combineren. Zo sport ik elke dag minimaal 30 minuten en 
één keer per week doe ik aan duursport. Daarnaast let ik overdag op mijn koolhydraten en eet ik gezond, om in balans te 
komen met het lekkere eten en drinken in het weekend. Ik werk met veel passie en liefde voor mijn bedrijven, maar geniet 
ook van mijn gezinsleven. En nee, niet alles lukt. Zo moet ik echt vroeger naar bed en vaker langsgaan bij mijn ouders.

Misschien wel een veel te persoonlijk verhaal als inleiding 
van ons magazine, maar met het thema “De beste versie 
van jezelf” ben ik ook eens bij mezelf te raden gegaan. 
Mijn vraag aan jou: “Wat is jouw beste versie?”. Kom je 
genoeg tot rust? Beweeg je genoeg? Eet je gezond? Ben 
je in balans? Misschien lukt het niet altijd helemaal, maar 
bij BijHoen Fitness & Wellness doen we er alles aan om 
je in balans te krijgen. Beweeg, eet, drink, ontspan, lach 
en feest met ons mee! Dus maak tijd… Tijd voor de beste 
versie van jezelf. Als jij dat doet, ga ik snel op de ko� ie bij 
mijn ouders!

Met vriendelijke groet,

Algemeen directeur

De beste versie 
         van jezelf...

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

       www.bijhoen.nl

RONDLEIDING
Wil je graag kennismaken met BijHoen? Ga dan 
naar www.bijhoen.nl/rondleiding of bel en maak 
een afspraak!

COLOFON
Lifestyle BijHoen Fitness & Wellness
Editie 11 |  Augustus 2019 | oplage van 50.000 stuks

Deze uitgave wordt 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 - 20.00 uur
Zondag 08.45 - 16.00 uur

OPENINGSTIJDEN SAUNA & WELLNESS
Maandag  17.00 - 23.00 uur
Dinsdag 11.00 - 23.00 uur
Woensdag 17.00 - 23.00 uur  (Damesdag)
Donderdag 11.00 - 23.00 uur 
Vrijdag 13.00 - 23.00 uur 
Zaterdag 13.00 - 20.00 uur
Zondag Privéverhuur

 DATUM EVENEMENT
06-sep Spinningmarathon - Foute Party Hits

07-sep Hardloopevent – Tilburg ten Miles (5, 10 en 16 km)

10-sep Infobijeenkomst – Trainen met hartslagmeting voor beginners

20-sep Quiznight

04-okt Gin proeverij

06-okt Hardloopevent – Sfeervol Meerssen (5, 10 en 21 km)

13-okt Hardloopevent – Eindhoven halve marathon

20-okt Hardloopevent – Stadsloop Kerkrade (10 km)

16-nov Informatieochtend – Starten met Hardlopen

01-dec Hardloopevent – Kapellerbos loop (cross)

07-dec Hardloopevent – Emmaparkloop 2 en 5 km

13-dec Quiznight

26-dec Hardloopevent – Kerstcross Avon

31-dec Oliebollentraining

Meer dan alleen 
fi tness & wellness!
Bij BijHoen houden we van leuke dingen doen! Vaak sportief en ontspannend, maar ook informatief en gewoon 

gezellig. Van deelname aan sportevenementen tot informatieavonden. Van Club BBQ tot QuizNight. Dat is het 

clubgevoel van BijHoen Fitness & Wellness. Wanneer zien we jou? Meld je aan!

CHECK BIJHOEN.NL/CLUBAGENDA VOOR EEN 
OVERZICHT VAN ALLE ACTIVITEITEN EN MELD JE AAN!
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DEDEBoutiqueSpaBoutiqueBoutique
VANSpa

BIJHOEN
Een plek waar je je thuis voelt. Dat is de Boutique Spa van 
BijHoen. Het is een spa met een persoonlijke stijl en een uniek 
karakter. Kom tot rust in een van de sauna’s, trek je terug in onze 
huiselijke bibliotheek of koel even heerlijk af in onze saunatuin. 
Dit alles in een knusse, vertrouwelijke omgeving.

De Boutique Spa van BijHoen is een plek waar genieten en 
ontspannen voorop staat. Kom in balans, laat alles los en voel je 
goed. Van binnen én buiten. Heerlijk relaxen en even nergens aan 
hoeven denken. Geniet van een moment voor jezelf.
  

ZE IS ÉÉN VAN ONZE TROUWE WELLNESS BEZOEKERS, 71 JAAR JONG EN LID BIJ BIJHOEN 

SINDS 2015.

Hoe ben je terechtgekomen bij BijHoen? 

“Ik vind het heerlijk om sport en ontspanning te combineren. Bij mijn vorige sportclub ging het 

wellness gedeelte sluiten, dus toen ben ik op zoek gegaan naar een plek met beide faciliteiten 

onder één dak.”

Welke activiteiten volg je bij BijHoen? 

“Ik doe regelmatig mee met de Aquarobics workout. Zodra deze les is afgelopen, plak ik er een 

middagje sauna achteraan. Ideaal!”

Wat vind je prettig aan de (vernieuwde) sauna faciliteiten van BijHoen?

“De nieuwe wellness is absoluut niet te vergelijken met voorheen. De nieuwe ruimtes zijn 

allemaal heel mooi geworden en alles ligt dicht bij elkaar. Als je een jaartje ouder wordt, is het 

fijn als alles overzichtelijk is. Daarnaast vind ik de rust en privacy heerlijk. In de winter drink ik 

een kop warme chocomel in de nieuwe rustruimte en in de zomer kom ik helemaal tot rust op de 

nieuwe ligbedjes in de saunatuin.”

RESERVEER JOUW WELLNESS DAG ONLINE VIA 
BIJHOEN.NL/SAUNA

MAAK KENNIS MET
RIA SCHEREN
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                                  Maak je klaar voor de beste versie van jezelf en geniet van jouw moment. Ontdek en vind de sport en ontspanning die bij jou past. Zet die ene stap extra tijdens 
de Hardlooptraining, daag jezelf uit tijdens één van de 70 groepslessen, kom tot rust in een van de sauna’s en sluit je dag af met een welverdiende maaltijd in 

de horeca. Kom in balans, laat alles los en voel je goed. Van binnen én van buiten!

de beste versie 
Het is tijd voor

van jezelf

Ontdek JOUW 
BESTE VERSIE

BIJHOEN.N
L/

TIJDVOORJEZELF
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 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

09.00  Vrij zwemmen 09.00  Vrij zwemmen 09.00  Vrij zwemmen 9.10 Aquarobics 9.00 Vrij zwemmen 9.00 Zwemlessen 9.00 Zwemlessen

09.10  CombiFit 09.10  BodyPump 09.10  CombiFit 9.15 BBB Strength 9.10 CombiFit 9.00 Hardlooptraining 10.00 Zwemlessen

10.00  Aquarobics 10.00 Zumba 10.00 Pilates 9.55 Vrij zwemmen 10.55 Aquarobics 10.00 Zwemlessen 10.15 Zumba

10.45 Zumba 10.15  Circuit Training 10.30 Core & Stability 10.00 FysioFitness 10.15 FunXtion 11.10 Aquarobics

10.45  Vrij zwemmen 10.55  Aquarobics 10.15 Circuit Training 10.50 Spinning 11.15 Spinning

10.15 Spinning 11.00 Zwemlessen 11.15 FunXtion

11.50 TRX

12.00  COPD Fysio 14.00 Aufguss 14.30 Zwemlessen 12.00 COPD Fysio 15.00 Augfuss 12.00 Zwemlessen

 14.00 Aufguss

18.30  FightingFit 17.45 KidsDance (4-7) 16.00  Funxtion YoungStarz (6-9) 18.30 Spinning 18.30 BBB Strenght 16.30 Aufguss

18.30  Spinning 18.15 Babyzwemmen 16.50  Funxtion YoungStarz (10-12) 18.50 CombiFit 18.45 Hardlooptraining

18.30  FysioFitness 18.30  Spinning 18.40 Zumba 19.00 Core & Stability 19.30 FunXtion

18.45  Aquarobics 18.35 CombiFit 18.45 Spinning 19.25 FunXtion 20.30 Aufguss

19.20  CombiFit 18.45  FunXtion 19.00 Core & Stability 19.30 Augfuss 21.00 Vrij zwemmen

19.30  FunXtion 18.45 Peuterzwemmen 19.30 Aquarobics 19.40 BodyPump

19.30  Spinning 19.25 30Fit 19.35 Pilates 21.00 Vrij zwemmen

20:10 FunXtion (ABS) 19.25 Zumba 19.45 FunXtion

21.00  Vrij zwemmen 19.30 Spinning 19.45 Hardlooptraining

20.30 Augfuss 20.15 Aufguss

21.00 Vrij zwemmen 21.00 Vrij zwemmen

VAN OORSPRONG DESIGNER EN JAREN GELEDEN OVERGEKOMEN UIT FRANKRIJK. 
VANDAAG DE DAG VERZORGT HIJ AL RUIM 12,5 JAAR MET VEEL PLEZIER, ENERGIE EN 
ENTHOUSIASME VERSCHILLENDE GROEPSLESSEN BIJ BIJHOEN. IN DIT INTERVIEW 
LEES JE OVER ZIJN LOOPBAAN, ZIJN FAVORIETE GROEPSLESSEN EN ZIJN LIEFDE 
VOOR MUZIEK!

Hoe ben je bij BijHoen Fitness & Wellness terechtgekomen?
“Ruim 15 jaar geleden ben ik bij BijHoen begonnen met sporten. Ik deed aan fitness en volgde 
toen ook al met veel plezier verschillende groepslessen. Ongeveer één jaar later werd mij 
gevraagd of ik interesse had in lesgeven. Het leek me erg leuk om een van mijn passies te 
kunnen delen met een grote groep mensen. En zo geschiedde.”

Wat maakt werken bij BijHoen zo leuk? 
“Ik geniet iedere keer weer van elke les die ik mag geven en ik vind het mooi om te zien dat 
leden mijn lessen leuk vinden en dat ze de zaal met een voldaan gevoel verlaten. Het meest 
bijzondere is misschien nog wel de goede band die ontstaan is tussen mij en de familie Hoen. 
Dit waardeer ik heel erg. Het is na al die jaren nog steeds even leuk om bij BijHoen te werken.”

Welke groepslessen geef je allemaal?
“Tot ruim 6 jaar geleden gaf ik wekelijks 8 tot 11 uur les. Tegenwoordig geef ik nog maar 7 
tot 8 lessen per week. Ik ben toen namelijk van baan veranderd, vandaar dat de uren zijn 
verminderd. De lessen die ik op dit moment verzorg zijn FightingFit, CombiFit, Zumba en 
FunXtion. Daarnaast verzorg ik ook de Aufguss in de sauna. In al mijn lessen/workshops 
probeer ik de leden te enthousiasmeren en te zorgen dat iedereen met plezier in beweging is.”

Wat is je favoriete groepsles en waarom? 
“Het leukste aan lesgeven, is dat ik creatief kan en mag zijn. Ik geef zelf invulling aan mijn 
lessen en bepaal zelf de muziek en de dansoefeningen. Elke les hee�  weer iets anders wat het 
leuk maakt. Als ik echt moet kiezen welke mijn favoriet is, ga ik voor Zumba. Je gaat helemaal 
op in de Latijns-Amerikaanse muziek en de vibes en de moves die hierbij komen kijken. Het 
gee�  me echt een kick om deze les te geven.”

“Ben jij net zo enthousiast geworden over de groepslessen als ik? Kom dan zeker een 
keer langs tijdens mijn lessen en doe mee!”

MAAK
MET GROEPSLES-
INSTRUCTEUR
JOSÉ

VOOR HET MEEST ACTUELE GROEPSLESROOSTER KIJK OPBIJHOEN.NL/LESROOSTER

KENNIS
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WANNEER JE JE VOORNEEMT OM MEER TE GAAN BEWEGEN, DOE JE DIT VAAK 
ZODAT JE HIER IN HET DAGELIJKS LEVEN PROFIJT VAN HEBT. DOOR REGELMATIG 
TE SPORTEN, BEN JE NIET MEER BUITEN ADEM NA HET OPLOPEN VAN DIE ENE 
VERVELENDE TRAP OP JE WERK EN NAAR DE WINKEL FIETSEN ZIE JE INEENS NIET 
MEER ALS EEN GROTE UITDAGING. HEB JIJ OOK VAN DIE SIMPELE DINGEN WAAR JE 
IN HET DAGELIJKS LEVEN TEGENOP ZIET? DAN IS DE SQUAT ECHT EEN OEFENING 
VOOR JOU!

Door het op de juiste manier uitvoeren van de squat, train je ontzettend veel spieren en 

gewrichten. Hierdoor zul je merken dat je in no-time fitter en flexibeler bent dan ooit 

tevoren! Lees hier wat voor impact de squat hee�  op jouw lichaam.

1. HEUP: Bij het omhoog komen, strek je je heup. Om je heup te kunnen strekken, moet 

je je bilspier (heupstrekker) aanspannen. Daarnaast gebruik je ook je hamstrings om je 

heup te kunnen strekken. Tot slot is het ook belangrijk om je buikspieren bewust aan te 

spannen om het bekken stabiel te houden.

2. KNIE: Om je knie te kunnen strekken, is er één spiergroep heel belangrijk. Namelijk de 

quadriceps, o� ewel je bovenbeen. Deze spiergroep bestaat uit vier spieren die allemaal 

vrijwel even hard werken zodat jij je knie kunt strekken. Heb jij weleens de opmerking

gekregen dat je knie niet over je tenen mag gaan bij de squat? Dit geldt alleen voor 

mensen die knieklachten hebben of een kruisband missen. Het uitvoeren van een 

squat zet namelijk veel druk op je knie, maar zolang jouw knieën gezond zijn, is er niks 

aan de hand! Bij een simpele beweging als traplopen, passeert je knie ook je tenen. 

3. ENKEL: Dit is een deel van je lichaam dat je natuurlijk ook gebruikt bij het uitvoeren 

van een squat, maar de spierspanning die hierbij komt kijken is een stuk minder groot. 

Wel is er een trucje zodat je je enkels niet overbelast en waarmee je meer stabiliteit 

en kracht creëert. Beeld je in dat je op een krant staat en probeer door je voeten naar 

buiten te duwen de krant kapot te scheuren. Hierdoor komt er meer spanning te liggen 

op je bilspieren en sta je een stuk stabieler.

De squat
 DE BESTE OEFENING 

DIE ER BESTAAT

2.
DE ELEVATED PELVIS LIFT
Leg je hielen op een stoel, kantel je bekken zodat 
je onderrug tegen de vloer wordt geduwd en til 
je heupen op. Je wilt dat er spanning komt op je 
hamstrings, daarom is het belangrijk om je knieën zo 
veel mogelijk te strekken. 

3.
DE CHAIR PUSH-UP
De naam zegt het natuurlijk al. Dit is een push-up, 
maar dan uitgevoerd op een stoel. Duw je schouders 
van je oren af en draai je borstbeen omhoog. Span 
nu je buik en billen aan en zak langzaam met je 
borst tussen je handen. Bij het uitduwen blijf je je 
schouders van je oren afduwen. Een echte klassieker 
die zeer goed is voor je hele lichaam. 

1.
DE SEATED SQUAT
Deze oefening is niet meer dan gaan zitten en weer 
opstaan. Zet je voeten in spreidstand, duw je knieën 
een beetje naar buiten en ga langzaam zitten. Bij het 
opstaan kantel je vanuit je heupen iets voorover. 
Lukt het niet om helemaal recht te blijven? Strek dan 
je handen uit naar voren om het iets makkelijker te 
maken! 

4.
DE V-SIT
Ook voor deze oefening heb je een stoel nodig. 
Om het gemakkelijk te maken kun je de leuning 
vasthouden. Kantel je bekken zodat je onderrug 
afvlakt. Span nu je buik aan en til je voeten van de 
grond. Gelukt? Probeer de leuning los te laten. Let 
wel op dat je geen holle rug krijgt. De echte diehards 
kunnen proberen om de benen te strekken, zolang je 
houding maar hetzelfde blijft.  

 
FITTE

Hoe vaak zeg je wel niet dat je het druk 
hebt en dus geen tijd hebt om te sporten? 
Waarschijnlijk veel te vaak! Met deze vier 
‘chair workouts’ mag je dit excuus nooit 
meer gebruiken. Door deze vier oefeningen 
meerdere malen per week uit te voeren, zie 
je resultaat voordat je het weet. Je traint 
hier namelijk ontzettend veel spiergroepen 
mee. Van je bilspieren tot je onderrug en van 
je hamstrings tot je bovenbenen. Alle spieren 
komen aan de beurt!

EEN 
LEVENSSTIJL
IS GEMAKKELIJKER 
DAN JE DENKT
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Leden aan het woord
BijHoen Fitness & Wellness is een club met veel verschillende leden. De jongste is nog maar 8 weken oud, terwijl ons 
oudste lid de 90 al gepasseerd is. Sommigen zijn pas net lid en anderen lopen er al meer dan 35 jaar rond. Maar wie zijn 
deze leden precies? We stellen er graag een aantal aan je voor!  

“WAAROM sport 
                 JIJ BIJ BIJHOEN?”

SVEN VAN DIJK. 1 JAAR LID.

“Ik ben ongeveer vier tot vijf keer per week 

te vinden bij BijHoen voor krachttraining. 

De reden dat ik bij BijHoen sport, is omdat 

ik het prettig vind dat het een rustige 

sportschool is waar ik ongestoord mijn ding 

kan doen. Er sporten alleen maar leuke, 

vriendelijke mensen wat ervoor zorgt dat er 

een fijne sfeer hangt!”

MARCEL LANKHORST. 1 JAAR LID.“Ik fitness ongeveer drie keer per week en doe dan voornamelijk krachttraining. De gemoedelijke sfeer is de voornaamste reden dat ik bij BijHoen sport. Iedereen heeft respect voor elkaar en ik kan altijd wel een praatje maken met het team van BijHoen of met medesporters. Er hangt echt een clubgevoel!” 

ANIQUE & MILOU SCHIEPERS. 2 JAAR LID. 

“Nadat we zijn gestopt met tennis, zijn we op 

zoek gegaan naar een alternatief. We hoorden 

goede verhalen over BijHoen en zijn meteen 

gaan kijken. Het beviel ons heel goed! BijHoen 

blinkt voor ons uit door de fijne apparatuur en 

het persoonlijke karakter. We vinden het zo fijn 

dat we zes keer in de week bij BijHoen te vinden 

zijn. We doen voornamelijk krachttraining, maar 

we vinden het ook leuk om dit af te wisselen met 

groepslessen zoals CombiFit en FunXtion.”

ANNELIJN  &  MARIJKE VERMONDEN. 1 JAAR LID.
“Wij sporten bij BijHoen omdat we de begeleiding 
heel fijn vinden en we voelen ons er ‘kind aan 
huis’. We zijn meestal te vinden in groepslessen 
zoals Spinning en FunXtion, maar maken ook 
regelmatig gebruik van het heerlijke zwembad. We 
zijn erg blij dat we voor BijHoen hebben gekozen!”

ROBERT TER WAL. 6 JAAR LID.
“Mijn kleinkinderen hebben hun zwemdiploma behaald bij BijHoen. Ik ben een keer met ze meegegaan en toen wist ik het meteen: hier ga ik sporten. De gezelligheid en fijne sfeer hebben ervoor gezorgd dat ik mensen heb leren kennen en daar drink ik na het sporten nu samen een kop koffie mee. Ik sport zo’n vier tot vijf keer per week, maar ook op rustdagen kom ik een lekkere kop koffie drinken bij BijHoen.”

ANITA HENDRIKS. 10 JAAR LID.

“Aan het sporten bij BijHoen heb ik een super 

gezellige vriendinnengroep overgehouden. 

We sporten samen en daarna drinken we een 

kop koffie in de bar. Naast BijHoen spreken 

we zelfs af voor ontbijtjes, een high tea of 

een dagje uit. We zijn echte vriendinnen 

geworden. Ik zou me geen leven zonder hun 

en BijHoen kunnen en willen voorstellen!”

ANNICK NIEUWHOF. 0,5 JAAR LID.
“Ik was op zoek naar een sportschool waar 

Spinning werd gegeven. Niet via een scherm, 

maar met een lesgever. BijHoen kwam toen 

naar voren! Ik vind het super fijn dat er een 

‘totaalpakket’ beschikbaar is met o.a. sauna 

en workshops. Laatst heb ik bijvoorbeeld een 

lifestyle cursus gevolgd bij Theo Hoen met 

goede resultaten!”

BART KICKEN. 24 JAAR LID.

“Ik ben op mijn 16e begonnen met sporten en 

inmiddels ben ik alweer 24 jaar lid bij BijHoen. 

Ondanks de vele sportscholen in de omgeving, 

blijf ik bij BijHoen omdat ik me hier thuis voel. 

Er is een goede mix van sport, een prettige sfeer 

en er sporten gezellige, fijne mensen. Ik ben er 

ongeveer twee keer per week te vinden en doe 

meestal mee met een van de groepslessen.”
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Maak kennis met de massages van BijHoen. Perfect tijdens 
een dagje sauna om nét even die extra ontspanning op te 
zoeken, maar ook heerlijk na het sporten om de doorbloeding 
van je spieren te stimuleren. Massages werken niet alleen 
ontspannend, maar je raakt er ook nog eens afvalstoffen 
mee kwijt waardoor je lichaam soepel en energiek voelt. 

Sportmassage: De stevige kneedbewegingen 
bevorderen het herstel van je spieren.

€ 37,50  VOOR 25 MIN.

€ 58,-  VOOR 55 MIN.

Ontspanningsmassage: De zachte strijk- en kneedbewegingen zorgen 
ervoor dat de spieren optimaal ontspannen.

€ 27,50  VOOR 25 MIN.

€ 42,-  VOOR 55 MIN.

Waan je onder de zon met de Luxura X7 zonnebank! Een zeer comfortabele, 
ergonomische zonnebank die zorgt voor een mooie, egale, bruine kleur. 

Om jouw bezoek aan de zonnebank zo comfortabel mogelijk te maken, is deze volledig 
uitgerust met airco. Ben jij niet het type dat ervan houdt om lang stil te liggen? Door 
je te laten verwennen met inspirerende geuren, een frisse waternevel en te genieten 
van verschillende muziekkanalen vliegt de tijd om! Is je sessie afgelopen? Dan kun je 
nog even verder genieten door gebruik te maken van onze moderne regendouches! 

€ 8,50  VOOR 10 MIN.

€ 10,50  VOOR 20 MIN.

Of ga voor de BijHoen zonnebankkaart!

€ 76,50  VOOR 10 X 10 MIN.

€ 95,50  VOOR 10 X 20 MIN.

Je zomerkleur 
én vitamine Dén vitamine Dop peil houden?

als herboren!als herboren!
Voel

ACTIE: IN SEPTEMBER IS MAANDAG EN DINSDAG 
MASSAGEDAG EN KRIJG JE DEZE MASSAGE 
VOOR SLECHTS € 20,-. MAAK EEN AFSPRAAK VIA 
BIJHOEN.NL/MASSAGES*

als herboren!als herboren!
je

*Zowel leden als niet-leden kunnen gebruik maken van een losse massage bij 
BijHoen. Hiervoor hoef je geen gebruik te maken van de andere faciliteiten.

WIL JE GRAAG EEN ZONNEBANKSESSIE 
RESERVEREN? CHECK DAN 
BIJHOEN.NL/ZONNEBANK

€ 7,65 PER KEER!
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DE MAN DIE ALLES KAN
MEET GUIDO

Wat is er mooier dan van je hobby je werk kunnen maken? Guido Wierts is in 2017 bij 
BijHoen aan de slag gegaan als onderhoudsman. Klussen is zijn hobby, dus hoe mooi is 
het dat hij bij BijHoen constant met zijn hobby bezig kan zijn? Guido hee�  al vele brandjes 
geblust en als we even met de handen in het haar zitten, is hij de eerste die we bellen! 

Hoe ben je bij BijHoen terechtgekomen?
“Toen ik de vacature technische dienst bij BijHoen zag, wist ik het gelijk: hier wil ik werken! Het 
is een functie met ontzettend veel uitdaging. Geen enkele dag is hetzelfde. Daarnaast ben ik 
tijdens mijn werk altijd omringd door leuke, gezellige mensen die komen sporten of die een 
dagje heerlijk komen relaxen.” 

Sport je zelf ook regelmatig?
“Je zou misschien verwachten dat ik veel sport, aangezien ik 24/7 in de sportschool ben. Toch 
valt dit wel mee. Ik ga regelmatig een stukje rennen en af en toe pik ik een groepslesje mee.”

Hoe ziet een dag bij BijHoen eruit? 
“Iedere ochtend begin ik met het controleren en onderhouden van de saunaruimtes en 
zwembaden. Hierna ga ik aan de slag met alle belangrijke klussen, zodat alle leden optimaal 
kunnen genieten van alle faciliteiten. Verder werk ik aan projecten als het renoveren van de 
Spinningzaal en het vernieuwen van de sauna. Op deze manier zorg ik ervoor dat er voor de 
leden continu vernieuwing zichtbaar is. Dit is iets wat ik erg belangrijk vind. Als de gasten blij 
zijn, ben ik ook blij!”
 
Wat maakt werken bij BijHoen zo leuk?
“Zoals ik al aangaf, ik klus graag. Door BijHoen heb ik van mijn hobby mijn werk kunnen 
maken. Ik ben de hele dag bezig met iets wat ik echt leuk vind, dus vandaar dat dit voor mij 
een top baan is. Hopelijk kom ik jullie allemaal snel tegen bij BijHoen!”

Wanneer mensen gevraagd wordt welke sport ze het liefst beoefenen, wordt zwemmen 
door veel mensen als favoriet bekroond. Dat is natuurlijk niet zo gek, want zwemmen 
kent veel voordelen. Het water ontlast de gewrichten, terwijl je wel alle spieren 
gebruikt om je voort te bewegen. Zwemmen verbetert je hart en longen, gee�  je meer 
energie en vermindert stress. 

De populariteit van zwemmen is ook te merken bij BijHoen. Zowel onder jonge als 
onder oude leden. Ons zwembad is er voor iedereen. Hier een overzicht van alle 
zwemactiviteiten van BijHoen. 

Aquarobics
Deze workout in het water is goed voor de spieren en gewrichten, is zowel inspannend als 
verfrissend en draagt bij aan het verbeteren van de conditie. Daarnaast is door de weerstand 
van het water het calorieverbruik 40% hoger dan bij oefeningen buiten het zwembad.

Zwemles voor volwassenen
Bij BijHoen kunnen volwassenen ook leren zwemmen. Dit gaat via privélessen waarbij er 
een-op-een wordt lesgegeven. Hierin zijn verschillende gradaties. Van het wegnemen van 
watervrees tot het behalen van zwemdiploma’s. 

Babyzwemmen, Peuterzwemmen & ZwemABC
Door de inzet van spelletjes en liedjes maken baby’s voor het eerst kennis met het water. 
Hierna stromen ze door naar het peuterzwemmen en springen ze onder professionele 
begeleiding in het water en leren ze hoe ze los kunnen blijven drijven. Voordat je het 
weet hebben al deze waterratjes zwemdiploma A, B en C op zak! 

Vrij zwemmen
Lekker ontspannen na je workout? Ons bad, 31 graden, is de perfecte plek om even lekker te 
relaxen na een intensieve workout. Dat is niet alleen luxueus en comfortabel, het is ook nog 
bijzonder aangenaam voor mensen met reumatische klachten of fybromyalgie.

Ben je nieuwsgierig geworden naar ons zwembad of wil je meer weten over een van de 
bovenstaande activiteiten?

GA NAAR BIJHOEN.NL/ZWEMMEN EN ONTDEK DE 
MOGELIJKHEDEN OF SCHRIJF JE IN VOOR EEN PROEFLES! 

Ontspannen, verkoelen, amuseren
ZWEMMEN BIJ BIJHOEN
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Back 2school
De scholen zijn weer begonnen. Dat betekent lezen, schrijven, rekenen en veel uren 
in de schoolbanken doorbrengen. Toch is het ook zeer belangrijk dat alle kids naast 
het drukke schoolleven lekker kunnen ontspannen. En waar kan dat nou beter dan bij 
BijHoen Fitness & Wellness?!

FunXtion
Deze activiteit is gericht op kinderen van 6 t/m 12 jaar. De speciale FunXtion Zone zal 
direct tot de verbeelding spreken bij kinderen door alle mooie kleuren en de verschillende 
materialen waarmee gespeeld kan worden. Meedoen aan deze les stimuleert niet alleen de 
fysieke ontwikkeling, maar ook de sociale en motorische vaardigheden. We laten ze op een 
speelse manier kennis maken met bewegen, zodat sporten hun hobby wordt!

ZwemABC
Wij vinden het erg belangrijk dat er tijdens de zwemlessen voldoende aandacht is voor 
ieder kind. Er is daarom gekozen voor een overzichtelijk zwembad en de groepen zijn klein, 
namelijk maximaal 8 kinderen per lesgever. Bij BijHoen kun je terecht voor zwemdiploma A, 
B en C en we hebben speciale lessen voor baby’s en peuters. Alles om ervoor te zorgen dat 
jouw zoon of dochter een echte waterrat wordt. 

THEO HOEN VAN HOEN HEALTH SUPPORT DEELT DE INS 

& OUTS OVER EEN ZEER BEKEND EN GEZOND PRODUCT: 

BROCCOLI. EEN GROENTESOORT DIE ONTZETTEND 

GOED IS VOOR JE GEZONDHEID, MAAR DAN WEL OP DE 

JUISTE MANIER VERWERKT DIENT TE WORDEN. ALLES 

OVER DE VOEDINGSSTOFFEN, DE WERKING EN DE 

BEREIDING LEES JE HIER. 

Wat maakt broccoli zo gezond?

Broccoli is familie van het Brassica (kruisbloemen) 

en behoort bovenaan de lijst van supergroenten. 

Deze groentesoort zou minimaal één keer per week 

op het menu moeten staan. Broccoli versterkt het 

immuunsysteem, laat staar verminderen en houdt de 

bloedvaten gezond en gaat ook nog eens aangeboren 

afwijkingen tegen. 

Welke voedingssto� en zitten er allemaal in broccoli?

Er zitten ontzettend veel goede biovoedingssto� en in 

broccoli. Meer dan in enig ander soort groente. Daarnaast 

bevat het heel weinig calorieën, dus het is ook nog eens 

goed om af te vallen. Broccoli bevat o.a. de volgende 

voedingssto� en: foliumzuur, calcium, luteïne, vitamine C, 

betacaroteen,  zeaxanthine, vitamine K en polyfenolen. 

Hoe versterken we de werking van broccoli?

Goed om te weten is dat broccoli glucorafanine bevat. 

Dit middel wordt door het enzym myrosinase omgezet in 

sulforafaan, een antioxidant die de plant en haar gezonde 

voedingssto� en beschermen. Het enzym myrosinase kan 

niet tegen verhitting. Dat betekent dat wanneer broccoli 

gekookt of gebakken wordt, er geen sulforafaan ontstaat 

en dus gaan de meeste goede voedingssto� en verloren. 

Dit wil je natuurlijk niet. Vandaar deze TIP:
Snijd de broccoli 45 minuten voor het verhitten, zodat de 

sulforafaan haar werk kan doen. Lukt dat niet qua tijd, 

dan kun je vlak voor het eten mosterdpoeder toevoegen. 

In deze poeder zit namelijk ook het enzym myrosinase. 

Door deze poeder na het verhitten toe te voegen, blij�  het 

sulforafaan bestaan.

 

SUPERFOOD
Broccoli

BEN JE NIEUWSGIERIG GEWORDEN? CHECK 
BIJHOEN.NL/BACKTOSCHOOL
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25% KORTING OP 1
SAUNA ENTREE
VAN FINSE SAUNA’S TOT DOMPELBADEN EN VAN 
TURKS STOOMBAD TOT WHIRLPOOL. GUN JEZELF 
EEN DAGJE WELLNESS!

Deze kortingsbonnen kunnen worden ingeleverd bij BijHoen Fitness & Wellness. 
1 kortingscoupon per persoon. Geldig t/m 31 oktober 2019. Niet te gebruiken in combinatie 
met andere acties. Voorwaarden van toepassing: www.bijhoen.nl/ledenhandboek.

1 GRATIS 
GROEPSLES
VOOR WELKE VAN DE 70 GROEPSLESSEN KIES 
JIJ? KIJK OP BIJHOEN.NL/LESROOSTER

Deze kortingsbonnen kunnen worden ingeleverd bij BijHoen Fitness & Wellness. 
1 kortingscoupon per persoon. Geldig t/m 31 oktober 2019. Niet te gebruiken in combinatie 
met andere acties. Voorwaarden van toepassing: www.bijhoen.nl/ledenhandboek.

25% KORTING OP 1 
ZONNEBANKSESSIE
WAAN JE ONDER DE ZON EN MAAK GEBRUIK 
VAN ONZE LUXE ZONNEBANK

Deze kortingsbonnen kunnen worden ingeleverd bij BijHoen Fitness & Wellness. 
1 kortingscoupon per persoon. Geldig t/m 31 oktober 2019. Niet te gebruiken in combinatie 
met andere acties. Voorwaarden van toepassing: www.bijhoen.nl/ledenhandboek.

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

1 GRATIS 
PROEFLES FITNESS
KOM EEN KEER GRATIS SPORTEN ONDER 
BEGELEIDING VAN EEN FITNESSCOACH

Deze kortingsbonnen kunnen worden ingeleverd bij BijHoen Fitness & Wellness. 
1 kortingscoupon per persoon. Geldig t/m 31 oktober 2019. Niet te gebruiken in combinatie 
met andere acties. Voorwaarden van toepassing: www.bijhoen.nl/ledenhandboek.

KNIP JE KORTING!

PLATINA
 Begeleiding FitnessCoach

 Fitness

 CardioFitness

 FysioFitness

 CircuitTraining

 Core&Stability training

 VibratieTraining (trilplaat)

 Meer dan 70 groepslessen

 Vrij zwemmen

 Onbeperkt gebruik sauna

€ 69,- p.m.

Studentenkorting (t/m 24 jaar): – € 10,- p.m.
Dal-uren korting (12.00 – 17.00): – € 10,- p.m.

GOUD
 Begeleiding FitnessCoach

 Fitness

 CardioFitness

 FysioFitness

 CircuitTraining

 Core&Stability training

 VibratieTraining (trilplaat)

 Meer dan 70 groepslessen

 Vrij zwemmen

€ 49,- p.m.

Studentenkorting (t/m 24 jaar): – € 10,- p.m.
Dal-uren korting (12.00 – 17.00): – € 10,- p.m.

BRONS
 Begeleiding FitnessCoach

 Fitness

 CardioFitness

 FysioFitness

 CircuitTraining

 Core&Stability training

 VibratieTraining (trilplaat)

€ 39,- p.m.

Studentenkorting (t/m 24 jaar): – € 10,- p.m.
Dal-uren korting (12.00 – 17.00): – € 10,- p.m.

Ontdek onze abonnementen!
NOOIT MEER inschrijfgeld!

BEKIJK AL ONZE LIDMAATSCHAPPEN EN TARIEVEN OP BIJHOEN.NL/LIDMAATSCHAPPEN


