
 

NIEUWSJAGER 

NIEUWSBRIEF SPORTCENTRUM NICO JAGER WINSCHOTEN 
EEN NIEUW SEIZOEN IS GESTART…!! 

 

Beste sporters, 

 

Wij laten de zomervakanties achter ons en zijn vol enthousiasme begonnen aan een nieuw seizoen. Wij 

hebben er zin in! We vertrouwen erop dat we lekker binnen mogen blijven sporten en dat we 
gaandeweg het jaar ook de 1,5 meter-afstand-regel achter ons kunnen laten… 

SEPTEMBERACTIES 

In september krijgen nieuwe sporters een superhandige ‘Retrobag’ voor hun sportspullen. Bestaande 

leden worden niet vergeten! Jullie ontvangen een leuke attentie als je een nieuwe sporter meeneemt. 
Actievoorwaarden op www.nicojager.nl 

 
 

 

 

DE BUNKER 

ONZE BUITENGYM HEEFT GOEDE 

DIENSTEN GEDAAN TIJDENS DE 

CORONASLUITING EN WORDT 

NU HERINGERICHT. DE 

BUNKER IS BIJNA EEN FEIT. 
THE PLACE TO BE VOOR DE HEEL 

FANATIEKE SPORTERS ONDER 

ONS, VOOR HEAVY WORKOUTS. 
WIJ DENKEN DAT EEN ‘EIGEN 

PLEK’ VOOR DEZE SPORTERS, 
WAAR ZE BETER IN 

GROEPSVERBAND KUNNEN 

TRAINEN, ELKAAR KUNNEN 

AANMOEDIGEN, ENZ. DE MEER 

RECREATIEVE SPORTER HOUDT 

VAN IETS MEER RUST BIJ HET 

SPORTEN: OP DEZE MANIER KAN 

IEDER ZIJN DING DOEN. 

http://www.nicojager.nl/


 

CORONAMAATREGELEN DIE BLIJVEN  

- verplichte registratie (incheck) bij binnenkomst; 

- 1,5 meter afstand houden tot elkaar; 

- handdoek gebruiken, vanzelfsprekend; 

- wij hebben flesjes met schoonmaakmiddel/doekje om door u gebruikte apparatuur 

          mee schoon te maken 

EEN ANDERE REGEL DIE NIET VOOR IEDEREEN EVEN HELDER BLIJKT... 😊  

Sporters krijgen bij inschrijving een TAG, waarmee ze altijd moeten inchecken. Als de receptie 

geopend is, check je in bij de balie. Als de receptie gesloten is kan de tweede toegangsdeur worden 

geopend met jouw tag. Ook als een medesporter de deur opent: toch de tag voor de lezer houden. 

Zeker in deze Coronatijd moeten wij weten wie er binnen zijn! Inchecken is verplicht. Wij blokkeren de 

tag bij alle vormen van oneigenlijk gebruik, bv bij sporters die niet-sporters binnenlaten zonder onze 

toestemming… 

 

RESERVERINGSMETHODE GROEPSLESSEN WIJZIGT VANAF MAANDAG 6 SEPTEMBER 

Groepslessen moeten nog steeds worden gereserveerd. Wanneer een les vol is, kun je een plek 

claimen op de wachtlijst. Zodra er een plek vrijkomt, krijg je hiervan bericht via email. Jouw plaats 

wordt pas ‘doorgegeven’ aan nummer twee op de lijst, als jij zelf aangeeft dat je verhinderd bent. 

Dus…lukt het niet om te komen, annuleer dan zo snel mogelijk, zodat je collega-sporter de 

sportschoenen kan strikken 😊.  

 

FUNCTIES IN DE NICO JAGER APP 

De APP biedt meer opties dan reserveren. Je kunt inzien welke facturen je hebt betaald, je kunt spullen 

kopen uit de shop, je kunt je NAW-gegevens inzien en aanpassen! Wat ook kan is het uploaden van 

een eigen foto. Het maken van een foto bij de balie blijft soms achterwege. Maar je kunt je eigen foto 

uploaden! Uiteraard is het niet verplicht: dan registeren wij ‘Geen foto aub’, maar dat moeten we dan 

wel even weten… Verder zijn weegschaal metingen in te zien, net als op maat gemaakte 

trainingsschema’s. Met de Watertracker kun je bijhouden hoeveel water je per dag drinkt en als je 

jouw Strava, Fitbit of Polar koppelt kun je je eigen progressie volgen! Allemaal gratis extra service 😊 

om het sporten bij ons nog leuker én effectiever te maken! Komt u ergens niet uit? Aarzel niet om te 
vragen, bellen, of mailen! Wij helpen graag! 

LESAANBOD 

De Coronaperikelen hebben er mede voor gezorgd dat de opleidingen van een aantal van onze 

instructeurs nog niet zijn afgerond en doorlopen in de tweede helft van dit jaar. Daarbij zijn scholen 

erg laat met het definitief doorgeven van hun roosters, waardoor wij niet weten wie wanneer 
beschikbaar is voor werk. Daarom hanteren we het huidige lesaanbod tot maandag 13 september. 

ACTIE PROTEINE: TIJDELIJK IN ONS ASSORTIMENT 

 



TEN SLOTTE 

Suggesties, tips, vragen voor ons? Laat dat dan ook weten! Info@sportcentrumnicojager.nl 

Goede suggesties en verbeterpunten zijn altijd welkom!! 

Blijf gezond! 

Team Nico Jager 

  


