
 

NIEUWSJAGER 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021 2 SPORTCENTRUM NICO 
JAGER WINSCHOTEN * TRAININGSMOGELIJKHEDEN 

 

Beste sporters, 

BUITENFACILITEITEN – wijziging trainingsblokken       

De afgelopen weken hebben wij ervaring opgedaan met de trainingsblokken. Jullie feedback en onze 

ervaringen leiden ertoe dat we deze iets anders gaan inzetten. Vanaf zondag 2 januari kan er een plek 

worden gereserveerd voor alle beschikbare blokken. Let op: maximaal 1 blok per dag en 

IEDEREEN MOET RESERVEREN, dus ook de jongeren tot 18 jaar. Reserveren kan in de Nico 

Jager APP 

Blokken * 1,5 uur per blok 

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 08.00-17.00  

zaterdag en zondag 09.30-17.00 uur 

LESAANBOD - PAK JE BAK  

Voor wie wil: wij hebben bakken samengesteld 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.  

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. 

BEREIKBAAR 

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

n.b. ZATERDAG 1 JANUARI NIEUWJAARSDAG ZIJN WIJ GESLOTEN.  

We wensen iedereen een veilige jaarwisseling en een gezond en sportief 2022!  

We hopen dat wij volgend jaar niet steeds aanpassingen hoeven doen in onze dienstverlening. We 

willen heel graag verder met ons mooie bedrijf. Plannen genoeg, alleen de ‘coronapraktijk’ is nog 

steeds grillig! Maar we geven de moed niet op: de aanhouder wint! We maken ook van deze 

gelegenheid gebruik om jullie hartelijk te bedanken voor de sportieve steun in het afgelopen 

jaar. We hopen dat jullie dit in het nieuwe jaar ook blijven doen!  

Blijf gezond! 

Team Nico Jager 

 


