
 

NIEUWSJAGER 

NIEUWSBRIEF SPORTCENTRUM NICO JAGER WINSCHOTEN 
AVONDSLUITING 

 

Beste sporters, 

…En weer zijn we op een ander spoor gezet door onze overheid. Nu met de avondsluiting vanaf 17.00 

uur, in ieder geval tot half december. Een lastig te begrijpen maatregel aangezien we er alles aan doen 

om jullie op een veilige manier te laten sporten en het juist in deze gezondheidscrisis zo belangrijk is 

om je fysieke en mentale gezondheid op peil te houden en bezoek zoveel mogelijk te spreiden zoveel 

mogelijk uren. 

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 

Sinds vandaag kunnen jullie dagelijks bij ons terecht van ‘s ochtends 5.00 uur tot ’s middags 17.00 

uur. Je hebt nog steeds een geldige QR-code nodig en als je tijdens onbemande uren naar binnen wilt, 

kan dit niet zonder dat er een koppeling is gemaakt tussen jouw -internationale- QR-code en jouw 

TAG. Je kunt dit laten doen bij de balie. Een koppeling maken is handig: je hoeft daarna alleen je TAG 

te gebruiken om in te checken.  

UPDATE LESAANBOD 

Met een hoop creativiteit en flexibiliteit van ons team hebben we weer een nieuw lesrooster kunnen 

samenstellen. Wij hebben ons ingespannen om binnen de beperkingen toch een gevarieerd aanbod te 

bieden. We hopen dat we jullie ondanks alles veel gaan zien, zeker in de weekenden! 

 

 



HYGIENE 

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

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

te maken na gebruik. Fris, veilig en sociaal naar de sporter na jou. Wij merken dat deze regels 

niet door iedereen even goed worden nageleefd of zelfs helemaal niet. Dit is enorm 

frustrerend: we moeten samen zorgen voor een veilige sportomgeving, daar kan niemand zich aan 

onttrekken. Vanaf nu zullen we tags blokkeren van diegene die zich bij voortduring niet aan de regels 

houden. Natuurlijk hopen we dat het zover niet komt: laten we dit samen doen! Alvast bedankt! 

DE BUNKER  

Deze bevindt zich buiten, naast het sportcentrum. Hier staan apparaten en worden 

trainingsmogelijkheden gefaciliteerd die een variatie en aanvulling zijn op de toestellen die wij ook in 

het hoofdgebouw hebben staan. De variatie in apparaten ondersteunt de aanzetting tot kracht en 

spiermassa. DE BUNKER biedt ook onderdak aan de sporters onder ons die geen CTB willen/kunnen 

tonen. Open dagelijks van 9.00-16.30 uur. 

NIEUWE SERVICE 

Vanaf 1 december vestigt zich bij ons Salon Bella Donna. Voor meer informatie verwijzen we naar de 

website www.salon-belladonna.nl van deze schoonheidssalon en Facebook/Instagram.  

We heten Donna van harte welkom en wensen haar veel succes! 

 

 

Met sportieve groet! 

Team Nico Jager 

  

http://www.salon-belladonna.nl/

