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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021 SPORTCENTRUM NICO JAGER 
WINSCHOTEN * LOCKDOWN 

 

Beste sporters, 

De huidige lockdown is ook voor ons een zware dobber en een teleurstelling. Het lijkt erop of het besef 

dat sporten zorgt voor een betere mentale en fysieke weerstand op steeds meer fronten doordringt en 

wordt onderkend. Helaas heeft dit gegeven zich nog niet vertaald in het oormerken van een 

fitnesscentrum als een essentiële voorziening. We moeten dus weer aanpassingen doen in onze 

dienstverlening. Met een hoop creativiteit en flexibiliteit van ons team hebben we weer een nieuw 

buiten-aanbod samengesteld! 

BUITENFACILITEITEN 

Naast onze buitenfaciliteit DE BUNKER realiseren wij deze week buiten extra ‘fitnessspots’. Deze spots 

zijn vrij toegankelijk voor onze leden tot 18 jaar, sporters vanaf 18 jaar moeten blokken reserveren.  

Deze blokken komen dinsdag 21 december online in de Nico Jager APP. Voor de 

buitentrainingen is een geldige QR-code niet vereist. 

Om goed overzicht te houden en de capaciteit zo eerlijk mogelijk te verdelen, hebben wij de 

beschikbare trainingstijd verdeeld op basis van leeftijd.  

18 plus incl. reserveren van trainingsblokken a 1,5 uur 

maandag, woensdag, vrijdag 08.00-17.00 uur 

zaterdagmorgen en zondagmorgen 08.00-12.30 uur  

t/m 17 jaar 

dinsdag, donderdag 08.00-17.00 uur 

zaterdagmiddag en zondagmiddag 13.00-16.30 uur  

TRAININGSSCHEMA’S 

Wij stellen trainingsschema’s voor u samen op basis van de beschikbare apparaten en aantal 

trainingen per week. Informeer ernaar bij onze fitnessinstructeurs! 

LESAANBOD - ONLINE LESSEN 

U kunt thuis onze online lessen volgen, deze zijn beschikbaar in de NICO JAGER APP. Kies uw tijd en 

plaats en GO FOR IT> Nog geen Nico Jager APP? Mail dan naar backoffice@sportcentrumnicojager.nl 

Andere groepslessen zijn op dit moment niet toegestaan. 

LESAANBOD - PAK JE BAK - voor de 18-plussers 

Voor wie wil: wij stellen bakken samen met trainingsmaterialen, inclusief trainingssuggesties. Zoek je 

eigen plek, bv. in de witte tent en doe je individuele workout, zonder toestellen, op een door jou 

gekozen moment op dinsdag, donderdag, zaterdag of zondagmorgen. Natuurlijk alleen als er een 

trainingsvlak vrij is! 

LESAANBOD- SPINNING 

Er staan twee spinningfietsen onder de luifel bij onze entree, hier kun je virtual spinnen. Wel even 

reserveren. Deze lessen komen dinsdag 21 december online in de Nico Jager APP 

HYGIENE 

Naast de algemene regels die iedereen inmiddels wel kent, hanteren wij een paar aanvullende 

hygiëneregels: eigen handdoek op toestel en flesje/spray om aangeraakte onderdelen en 

materialen schoon te maken na gebruik. Fris, veilig en sociaal naar de sporter na jou. Laten we dit 

samen doen, houd je aan deze regels. Alvast bedankt! 

 

FIGHTENFITSHOP 

In de Nico Jager APP vindt u onze webshop met een overzicht van onze producten zoals proteïnes, 

supplementen, vitamines, budokleding, enzovoort. U kunt bestelde producten online bestellen, maar u 

kunt ook een mail sturen naar backoffice@sportcentrumnicojager.nl. Wij bellen u vervolgens om uw 

bestelling op te nemen, het te betalen bedrag te berekenen en een afhaalmoment af te spreken. 

mailto:backoffice@sportcentrumnicojager.nl


BEREIKBAAR 

Onze receptie is telefonisch bereikbaar (0597-417744) op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. 

Blijf gezond!  

En nog even dit… ZATERDAG 25 DECEMBER 1E KERSTDAG EN ZATERDAG 1 JANUARI 

NIEUWJAARSDAG ZIJN WIJ GESLOTEN. Ook wij moeten even tot rust komen en de batterij 

opladen, zodat we u blijvend, enthousiast, van dienst kunnen zijn! 

 

 

 

  


