
 

NIEUWSJAGER 

NIEUWSBRIEF SPORTCENTRUM NICO JAGER WINSCHOTEN 
BIJNA TERUG NAAR NORMAAL …!! 

 

Beste sporters, 

 

Vanaf zondag a.s. gaan we bijna terug naar het oude normaal      . Belangrijkste regels die wél blijven 

zijn de 1,5-meter afstand regel en verplichte registratie. Dat is geen probleem na al die strenge regels 

waar we ons aan hebben moeten houden! Lees hierna wat er verandert. 

RESERVEREN FITNESS VERVALT 

Het is niet meer nodig om een plaats te reserveren in de fitnesszaal, dus meer flexibiliteit om te komen 

trainen. Iedere dag, van 06.00-22.00 uur! Altijd inchecken met de tag: dit verandert niet! Buiten 

openingstijden van de receptie kunnen sporters de deur openen met hun tag. LET OP! IEDEREEN MOET 

INCHECKEN, NIET DE DEUR VOOR ELKAAR OPENHOUDEN EN DAN NAAR BINNEN LOPEN ZONDER TE 

REGISTREREN. 

RESERVEREN GROEPSLESSEN BLIJFT 

Om te zorgen dat zalen niet overbezet raken en/of we mensen moeten teleurstellen omdat er geen 

plaats meer voor ze is, blijft het reserveren voor groepslessen voorlopig van kracht. Gewoon via de 

Nico Jager APP. 

 

FITNESSRUIMTE VERDER HERINGERICHT 

Nu er binnen meer mogelijk is, wordt een aantal toestellen dat nu nog buiten staat, terug naar binnen 

verhuisd. De BuitenGYm wordt heringericht, hoe is nog even spannend, maar gaat zeker in een 

behoefte voorzien. Let op de aankondigingen op Facebook en Instagram! 

 

CORONAMAATREGELEN DIE BLIJVEN  

- verplichte registratie (incheck) bij binnenkomst; 

- 1,5 meter afstand houden tot elkaar; 

- handdoek gebruiken, vanzelfsprekend; 

- wij hebben flesjes met schoonmaakmiddel/doekje om door u gebruikte apparatuur 

          mee schoon te maken 

FUNCTIES IN DE NICO JAGER APP 

De APP biedt meer opties dan reserveren. Je kunt inzien welke facturen je hebt betaald, je kunt spullen 

kopen uit de shop, je kunt je NAW-gegevens inzien en aanpassen! Wat ook kan is het uploaden van 

een eigen foto. Het maken van een foto bij de balie blijft soms achterwege. Maar je kunt je eigen foto 

uploaden! Uiteraard is het niet verplicht: dan registeren wij ‘Geen foto aub’, maar dat moeten we dan 

wel even weten… Verder zijn weegschaal metingen in te zien, net als op maat gemaakte 

trainingsschema’s. Met de Watertracker kun je bijhouden hoeveel water je per dag drinkt en als je 

jouw Strava, Fitbit of Polar koppelt kun je je eigen progressie volgen! Allemaal gratis extra service 😊 

om het sporten bij ons nog leuker én effectiever te maken! Komt u ergens niet uit? Aarzel niet om te 

vragen, bellen, of mailen! Wij helpen graag! 

TEN SLOTTE 

Suggesties, tips, vragen voor ons? Laat dat dan ook weten! Info@sportcentrumnicojager.nl 

Goede suggesties en verbeterpunten zijn altijd welkom!! 

Blijf gezond! 

Team Nico Jager 

  


