
 

NIEUWSJAGER 

NIEUWSBRIEF SPORTCENTRUM NICO JAGER WINSCHOTEN 
WEER UITBREIDING AANBOD! 

 

Beste sporters, 

 

Laten we het niet meer hebben over de lockdown. Onze overheid kan ons nauwelijks perspectief 

bieden, ondanks de wetenschap dat onze weerstand, die we nu meer dan ooit nodig hebben, positief 

wordt beïnvloed door ‘bewegen’. Maar wij laten ons niet uit het veld slaan: onze binnen faciliteiten 

blijven nog gesloten, maar buiten zijn we des te actiever. 

 

MEER FITNESSFACILITEITEN EN MEER SMALL GROUP WORKOUTS, OOK IN DE AVONDUREN 

De afgelopen weken hebben wij hard gewerkt om buiten nog meer faciliteiten te bieden, mét 

fitnessapparaten. We hebben stoere trainingsplekken ingericht, waar je een volledige workout kunt 

doen. Ook het aantal Small Group Workouts wordt uitgebreid vanaf dinsdag 6 april. Natuurlijk houden 

we ons ook hierbij aan de Coronaregels, waardoor het aantal sporters per tijdslot wordt beperkt. 

Reserveren van een plek kan via de Nico Jager APP.  

ACTIVITEITEN ONLINE EN BUITEN 

 

GYMBOX en BUITENGYM 

De GYMBOX kan worden gebruikt bij de fitnesstrainingen, de BOX is dagelijks geopend.  

In onze BUITENGYM kun je FITNESS SPOTS reserveren, zodat je individueel aan de slag kunt. Een 

SPOT (50 minuten) moet worden gereserveerd door de 18-plus-sporter. Per dag zijn er meerdere 

blokken. De middaguren (12.00-16.00 uur) zijn voor de jongere sporters tot 18 jaar. Zij hoeven niet te 

reserveren. 

 

SMALL GROUP WORKOUTS 

Naast SG Function ook SG Pilates, SG Zumba, SG Spinning en meer. Allemaal in kleine groepen, 

reserveren is verplicht. Een overzicht van het Lesaanbod staat hieronder en op www.nicojager.nl. 

 

WORKOUT OF THE DAY AL ONTDEKT? 

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

ONZE ONLINE LESSEN ZIJN EEN BLIJVERTJE! 

Liever niet de deur uit? Het aanbod online lessen door onze eigen instructeurs groeit nog steeds! Kies 

eigen tijd en plaats en GO FOR IT!! De workouts zijn te vinden in de Nico Jager APP.  

THUISTRAINING  

Gratis service. Mail naar backoffice@sportcentrumnicojager.nl  

VOEDINGSSCHEMA  

Elke week een persoonlijk voedingsschema in jouw mailbox. Gratis service. 

Mail naar backoffice@sportcentrumnicojager.nl 

 

NOG GEEN NICO JAGER APP? 

Mail naar backoffice@sportcentrumnicojager.nl en wij nemen contact met u op om dit in orde te 

maken. Beheer je gegevens, reserveer lessen, enzovoort. Onderdeel van de Nico Jager APP is onze 

webshop. Proteïnes, supplementen, vitamines, budokleding, enzovoort. Er zijn twee opties: laten 

bezorgen of afhalen. Van maandag t/m zondag is er overdag een medewerker aanwezig. TIP: gebruik 

actiecode ACTIESCNJ en verdien 10% korting op de meeste van jouw aankopen. 

FOLLOW UP 

Zijn weer opgestart, als je een meting , weging of update van jouw trainingsschema wilt: bel met de 

balie en maak een afspraak!  

 

 

 

http://www.nicojager.nl/


TIP * FITFOOD  
Vanaf nu weer bij ons verkrijgbaar: de gezonde maaltijden van FITFOOD. Bel ons, bestel je 

maaltijden(en) en haal ze af bij onze balie! Geen omkijken naar & Gezond & Gemakkelijk!  

Zie ook op www.fitfoodwebshop.com. 

CONTRIBUTIES 

Op de contributies van april passen wij 25% korting toe. De  buitenfaciliteiten zijn weer verder 

uitgebreid, er zijn dus tal van mogelijkheden voor een sportief lente- en zomerseizoen. Het is 

weliswaar outdoor, maar daar hebben wij geen invloed op. De indruk bestaat soms dat wij veel 

financiële steun ontvangen, maar zonder steun van jullie, onze leden, zou de sportschool niet lang 

kunnen voortbestaan. Met alle gevolgen voor sporters én het team. We gaan er vanuit dat deze crisis 

ons er niet onder krijgt, daar werken we hard voor, samen met jullie. Mocht je toch van mening zijn 

dat je financieel gezien niet correct wordt behandeld, maak dat dan kenbaar via 

info@sportcentrumnicojager.nl zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. 

TEN SLOTTE 

Heb jij suggesties voor buitenactiviteiten? Laat dat dan ook weten! Info@sportcentrumnicojager.nl 

Goede suggesties en verbeterpunten zijn altijd welkom!! 

 

Blijf gezond! 

Team Nico Jager 

  

 



  


