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 Een welgemeend ‘dank-je-wel’ 
Wat hebben we al een onstuimige tijd achter de rug 

en met al die onzekerheden en dagelijks wisselend 

nieuws, willen we jullie oprecht bedanken dat jullie 

Body Movement trouw zijn gebleven en dat we jullie   

-als zeer gewaardeerde sporters- nog steeds mogen 

begroeten!   

 

 

 365 Dagen per jaar geopend 
Met het zoheten ‘Self-Service- pakket kun je 365 dagen 

terecht bij Body Movement! Dus ook op feestdagen, en 

vakanties.  

En dat al vanaf 06.00 in de ochtend! Van maandag t/m 

donderdag van 6.00 tot 22.00 uur, op vrijdag van 06.00 tot 

21.00 uur en in de weekenden van 06.00 tot 18.00 uur. Zeg 

dan nog maar eens dat je geen tijd hebt om te sporten! En 

deze extra service kost slechts € 20,- per jaqr. Omgerekend  

nog geen 40 cent per week. Meer info natuurlijk op onze 

website, aan de receptie of vraag een van onze instructors.  

 

 Milon Challenge ‘De-Luxe-Edition’ 
Vanaf 14 september gaan we weer van start met de Milon-

Challenge. Dit jaar een ‘De-Luxe-Edition’. Samen met onze 

sponsoren hebben we ons uiterste best gedaan om naast je 

betere gezondheid en -indien gewenst- gewichtsverlies, je 

extra te belonen voor je inzet, door kans te maken op mooie 

prijzen. Houd de aankondigingen goed in de gaten! 

 

 Vytal; Persoonlijke coaching via voedings-app 
VYTAL maakt voedingsbegeleiding enorm makkelijk door de 

uitgebreide coaching mogelijkheden die het biedt. 

VYTAL heeft een andere aanpak dan de meeste voedingsapps, 

door eetopties te presenteren passend bij jouw energiebehoefte 

in plaats van dat je zelf je menu moet samenstellen en calorieën 

moet tellen. Zo kun je op een leuke manier bezig met voeding en 

het gewenste resultaat behalen! Meer info op de website. 

 

 

 Social media van Body  Movement 
Natuurlijk is Body Movement  ook te vinden op de 

diverse social media. Niet alleen op onze eigen 

website (www.bodymovement.nl), maar natuurlijk ook op Facebook en Instagram.  

Je vindt daar alle info m.b.t. acties, openingstijden, 

grappige motivaties, etc. We nodigen je van harte 

uit om eens een keertje de website te bezoeken en 

ons te liken op de diverse social media. Zo blijf je 

altijd op de hoogte!  
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 Zomerrooster t/m 30 augustus 
Het zomerrooster van Body Movement loopt dit jaar door t/m 

zondag 30 augustus. Eén week langer dus dan de 

schoolvakanties. Dit houdt in dat Body Movement de reguliere 

openingstijden weer hanteert, maar tussen 12.00 en 16.30 

draait met alleen Self-Service. Heb je plannen om in dat 

tijdsblok te komen sporten, vraag dan nog even de tijdelijke -

gratis-  Self-Service aan. Je kunt dan buiten inloggen en dus 

gewoon komen sporten. Kijk snel op www.bodymovement.nl en klik op de button 

‘Self-Service’. 

 

 Milon Cirkel Premium 
Wat zijn we blij met de Milon Cirkel Premium! Een 

fantastische training in een korte tijd met veel 

resultaat. Natuurlijk kun je altijd een proeftraining 

aanvragen om te kijken of het  volledig digitale 

trainen iets voor jou is. Inzicht in resultaten, 

metingen en veel variatie in 

trainingsprogramma’s. Ook kun je als lid van 

Body Movement een jaarkaart kopen voor 

slechts € 129,- naast je reguliere abonnement.  

Vraag hiervoor meer info aan een van onze 

instructors! 

 

  Plannen komende tijd 
We kunnen nog niet teveel verklappen, maar de 

komende tijd gaan we vanaf oktober a.s. de 

inrichting aanpakken en schuiven met toestellen en 

trainingsmogelijkheden. Om iedereen simpelweg 

nog beter van dienst te zijn en een betere flow in 

ons sportcentrum. Daarnaast zijn we druk in gesprek met leveranciers om een 

gedeelte van onze toestellen te vervangen. Er is daarover echter nog geen 

definitieve belissing gevallen, maar het leek ons goed jullie op de hoogte te brengen 

i.v.m. enige overlast de komende tijd. Maar, dan krijg je er ook iets moois voor terug! 

 

 

 Fitness Corner 
In de GYM hangt sinds kort een Touch-TV voor de leden. Deze is 

gratis te gebruiken voor korte work-outs. Je kiest vooraf een 

Work-out van 5, 10 of 15 minuten. De reeds ingestelde 

programma’s zijn Booty -, Abs- en Boks Corner. Meer 

programma’s volgen z.s.m. Het scherm laat je alle oefeningen 

zien en houdt de trainingstijd tijd en rustmomenten bij. Probeer 

het gerust of vraag meer info aan een van de instructors.   

 
 

 Je persoonlijke fitness-schema op je telefoon 
Natuurlijk kun je bij Body Movement kosteloos een 

persoonlijk schema samen laten stellen; helemaal 

gebaseerd op jouw niveau en doelstelling. Maar nog 

mooier is dat dit via een app op je telefoon kankan! 

Altijd je schema bij de hand en direct je gewichten etc. 

invullen. Vraag het je instructor of aan de balie. 
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Openingstijden v.a. 31 augustus 
Vanaf maandag 31 augustus zullen de 

openingstijden op basis van Full-Service gewijzigd 

worden. Doordeweeks zal er tussen 12.00 en 15.00 

uur alleen Self-Service -Light- zijn. Iedereen kan 

dan in die tijd buiten aan de deur inloggen. De 

aanpassingen in het systeem gaan automatisch, jullie hoeven geen actie hiervoor te 

ondernemen. Medewerkers van Body Movement zullen dan meestentijds aanwezig 

zijn, maar druk met andere werkzaamheden. De bar / balie zal dan ook in die tijd 

gesloten zijn.  

 

Hetzelfde geldt in de weekenden. Er zal dan tussen 09.00 en 12.00 uur iemand van 

Body Movement aanwezig zijn. Er kan natuurlijk wel gewoon worden gesport tot 

13.30 uur via Self-Service -Light-. Aangezien het een automatisch gegenereerd 

systeem is, kan er geen gebruik worden gemaakt van dit systeem als er nog 

openstaande posten zijn. Zorg dus a.u.b. altijd voor tijdige betaling van je 

abonnementsgelden.  

 

Voor iedereen die Self-Service heeft, verandert er natuurlijk niets. Jullie kunnen nog 

steeds om elke dag om 6.00 uur naar binnen (en in de weekenden tot 18.00 uur!) 

 

 

 SLIMdiet 
Soms lijkt het wel alsof er net zoveel dieetmethodes zijn als mensen 

met een ongezonde levensstijl. Het gaat dus ergens mis.  

 

Wij zijn vastbesloten die trend te doorbreken. Een gezonde 

levensstijl gaat niet om een perfecte taille, het ideale gewicht, 

of slanke schoonheidsideaal. Het gaat om jou. Dat jij je goed 

voelt. Vol zelfvertrouwen en energie. Op naar een blijvend 

gezonde leefstijl en het lichaam dat bij jou past!  

 

De SLIMdiet methode bestaat uit 36 gerechten waar je uit kunt kiezen. Lekker 

overzichtelijk.  Handig en betaalbaar. Je volgt vier stappen, die duidelijk staan 

omschreven in de handleiding. Jij weet zo precies wat je moet doen en wij gaan je 

daarbij helpen! 

 

SLIMdiet is zo klaar als een klontje. Want waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? 

 

Binnenkort natuurlijk bij Body Movement!  

        
  

 

 

 


