
 

NIEUWSJAGER 

NIEUWSBRIEF SPORTCENTRUM NICO JAGER WINSCHOTEN 
WIJ WENSEN U EEN GEZOND EN SPORTIEF 2021!! 

 

Beste sporters, 

 

In de eerste plaats wensen wij iedereen een gezond en sportief 2021. We gaan er vanuit dat 

we in de loop van dit nieuwe jaar meer vrijheid krijgen, zodat we ons leven weer kunnen leven zoals 

we dat zelf willen. Welke maatregelen er gelden na 19 januari is nu koffiedik kijken. Wat zeker is: wij 

blijven zoeken naar mogelijkheden om jullie, ook op afstand, van dienst te zijn! Natuurlijk hopen en 

duimen we dat onze deuren na 19 januari weer open mogen! 

 

ACTIVITEITEN JANUARI 

WORKOUT OF THE DAY AL ONTDEKT? 

WOD op Facebook, Instagram en op www.nicojager.nl. Zoek een WOD uit en PLAY & BE FIT! 

DOE MEE MET ONZE CHALLENGES 

De komende weken zetten we CHALLENGES online! Maak een filmpje van jezelf en plaats deze op onze 

tijdlijn, zodat we kunnen zien wie het beste is. Winnaars verdienen een mooie prijs! 

BUITENFITNESS 

De GYMBOX blijft geopend voor leden tot 18 jaar. Iedere middag van 13.00 tot 16.00 uur. Reserveren 

is niet nodig.  

WEBSHOP MET 10% KORTING 

In de Nico Jager APP vindt u onze webshop. Proteïnes, supplementen, vitamines, budokleding, 

enzovoort. Er zijn twee opties: laten bezorgen of afhalen tijdens de openingsuren van de GYMBOX 

(iedere middag van 13.00-16.00 uur). U kunt niet binnenkomen: u gebruikt onze intercom en wij 

overhandigen u de bestelde spullen. TIP: gebruik actiecode ACTIESCNJ en verdien 10% korting op de 

meeste van uw aankopen.  

ONZE ONLINE LESSEN ZIJN EEN SUCCES! 

Het aanbod online lessen door onze eigen instructeurs groeit gestaag! Kies uw tijd en plaats en GO 

FOR IT!! U vindt de workouts in de Nico Jager APP. Geen app? Mail dan naar 

backoffice@sportcentrumnicojager.nl 

OUTDOOR 2.0  

In duo’s naar buiten voor een fanatieke training van 30 minuten, mét een instructeur. Dat is mogelijk, 

ook voor de 18-plusser. Kosten bedragen € 12,50 per persoon, service voor leden. U kunt deze training 

inkopen in de webshop, de instructeur neemt vervolgens contact met u op om een tijdstip af te 

spreken. 

THUISTRAINING  

U kunt niet naar ons toe komen, maar u wilt wel in vorm blijven! U kunt ons een verzoek sturen voor 

trainingsschema’s die u thuis kunt volgen. Gratis service. Mail naar 

backoffice@sportcentrumnicojager.nl  



VOEDINGSSCHEMA  

Elke week een andere voedingsschema in uw mailbox, afgestemd op uw persoon. Gratis service. 

Mail naar backoffice@sportcentrumnicojager.nl 

 

LEDENACTIE 

Nieuwe leden die voor 1 februari inschrijven betalen geen inschrijfgeld en ontvangen een mooie 

handdoek met logo van het sportcentrum. U neemt een nieuwe sporter mee? Ook voor u ligt er zo’n 

collectors item klaar! U kunt vast rondkijken in uw kennissenkring wie de goede daad bij het sportieve 

voornemen wil voegen, zodra het weer kan en mag! Nu inschrijven kan, contributie gaat in per eerste 

incheck na lockdown. 

NOG GEEN NICO JAGER APP? 

Al die mooie nieuwe services en nog geen app? Mail naar backoffice@sportcentrumnicojager.nl en wij 

nemen contact met u op om dit in orde te maken. 

 

BEREIKBAAR 

Onze receptie is telefonisch bereikbaar (0597-417744) tussen 13.00 en 16.00 uur  

CONTRIBUTIE 

Gelukkig zijn er velen die ons blijven steunen en inzien dat het de moeite waard is om goede 

faciliteiten in stand te houden, waar iedereen na deze tweede lockdown aan zijn of haar fitheid kan werken. Wij 

incasseren deze week de contributies van januari, wij passen nog geen korting toe. Wij hopen op begrip hiervoor. 

Ons aanbod is hierboven uiteengezet, we hopen dat dit voldoende compensatie biedt voor het feit dat de 
sportschool zelf gesloten is. N.b. Als de lockdown van kracht blijft zullen wij ons beraden op de contributies voor 
februari.  

Team Nico Jager 

 

 

 
         
     


