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Ondernemers
met een missie
Tekst en beeld: Lieske Meima
Het verbeteren van de vitaliteit van Arnhemmers die dat het hardst nodig hebben, én
van de medewerkers van KuiperArnhem, daar heeft de samenwerking tussen Thomas
Verheij en Bob Winters toe geleid. We hebben het over twee Arnhemse ondernemers
met een missie: Thomas is ondernemer in ‘gecombineerde levensstijlinterventie’, Bob
is directeur van KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling. Ze vonden elkaar in de bouw van
beweegcentrum FORMUPGRADE in Malburgen, Arnhem-Zuid. Een beweegcentrum waar
niet alleen fitnessapparaten voor je klaarstaan, maar ook een team van fysiotherapeuten,
diëtisten en leefstijlcoaches.
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Beweegcentrum Formupgrade aan de Koppelstraat in Malburgen, Arnhem-Zuid. Ontwerp: Mattijs Loor- Factor Architecten

Vitaliteit met de
paplepel ingegoten
Thomas: “Al in de jaren tachtig onderkende

internationale handel in tweedehands

instroom van jongeren laag. Daarnaast

mijn vader in zijn huisartsenpraktijk het

fitnessapparatuur Nextgym.” Daarnaast

vraagt werken in de bouw, zowel binnen

grote belang van bewegen en gezond eten,

heeft

zo

als buiten, om topsport. Belangrijk dus

met name voor chronische patiënten. We

ver

aan

om te zorgen dat iedereen lang fit en

startten samen een fitnesscentrum in

beweegprogramma’s voor klanten met een

gezond blijft! “Toen ik vanuit het netwerk

een kelderbox en mijn vader werd mijn

te hoge BMI.

vernam dat Thomas plannen had voor een

Thomas
gekregen

zorgverzekeraars
mee

te

betalen

beweegcentrum in onze ‘eigen achtertuin’,

eerste klant. Na zijn vroege dood heb ik
zijn missie voortgezet in verschillende

Sportmogelijkheden voor de medewerkers

ben ik hier direct op ingesprongen. Zo is het

richtingen: behalve twee beweegcentra

van KuiperArnhem, hier was Bob al een

balletje gaan rollen en zijn we in gesprek

(ook één in Arnhem-Noord) heb ik een

tijdje naar op zoek. In de bouw is de

gekomen voor de nieuwbouw.”

eigen

gemiddelde leeftijd namelijk hoog en de

afvalprogamma

X-fittt

en

een

Het motto van Thomas Verheij ‘EXERCISE IS MEDICINE’ werd als
muurschildering in het nieuwe pand cadeau gedaan door KuiperArnhem,
Factor Architecten en Kwakkernaat Techniek (installateur)
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Bob Winters (en 16 van zijn medewerkers) sporten nu zelf bij Formupgrade. Ook voor andere bedrijven
geldt een aanbod van bedrijfsfitness.
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