
 

NIEUWSJAGER 

NIEUWSBRIEF SPORTCENTRUM NICO JAGER WINSCHOTEN 
DE BUNKER & UPDATE LESAANBOD 

 

Beste sporters, 

 

In deze nieuwsbrief aandacht voor een update van het Lesaanbod en voor DE BUNKER, nieuwste 

voorziening in ons sportcentrum. 

UPDATE LESAANBOD 

NIEUW!! YOGILATES EN YOGA 

NIEUW!! TECHNIEKTRAINING IN DE BUNKER 

Op woensdag 22 september starten we met YOGILATES, instructeur is Doreth Koning. 

Yogilates is een combinatie van yoga en Pilates. De combinatie van flexibiliteit en kracht maken deze 

lessen een aantrekkelijke combinatie voor jong en oud. In de lessen worden oefeningen gedaan die je 

bewust laten worden van je lichaam. Wat zijn je grenzen en waar zoek je uitdagingen ? 

Leer je lijf weer kennen met deze fijne combinatie van ontspanning en inspanning! 

Zondag 26 september is de eerste yogales, wordt ook verzorgd door Doreth.  

In ons drukke leven staan we voortdurend "aan" en vergeten we te luisteren naar ons lichaam. 

Tijdens yoga gaan we ‘terug ons lijf in’. Door asana's (oefeningen), pranayama 

(ademhalingsoefeningen) en meditatie laten we alle drukte los en kom je weer tot jezelf. 

Yoga betekent verbinden: in deze lessen zoek je de verbinding met jezelf! 

HIER PDF INVOEGEN MET LESAANBOD 
 

RESERVERINGSMETHODE GROEPSLESSEN IS GEWIJZIGD 

Groepslessen moeten nog steeds worden gereserveerd. Wanneer een les vol is, kun je een plek 

claimen op de wachtlijst. Zodra er een plek vrijkomt, krijg je hiervan bericht, ofwel via email of door 

een pushmelding. Jouw plaats wordt pas ‘doorgegeven’ aan nummer twee op de lijst, als jij zelf 

aangeeft dat je verhinderd bent. Dus…lukt het niet om te komen, annuleer dan zo snel mogelijk, zodat 

je collega-sporter jouw plaats kan innemen. 

 

 

UITBREIDING VAN HET TRAININGSAANBOD IN DE BUNKER! 

Wij willen onze leden de beste ondersteuning bieden. In de afgelopen maanden hebben wij gemerkt 

dat de belangstelling voor powerliften en het fanatiek trainen op het aanzetten van spiermassa 

aanmerkelijk is toegenomen en nog steeds groeit. Voor de in deze tak van sport geïnteresseerde leden 



willen wij meer faciliteiten bieden. Uiteraard zijn deze interesses ook te trainen in onze fitnesszaal, 

maar op piekuren komen wij ruimte te kort voor een optimale trainingsomgeving. 

Daarom hebben we DE BUNKER ingericht. Een apart gebouwtje naast het sportcentrum, dat is 

omgebouwd tot een Old school powerlift/bodybuilding trainingsfaciliteit. 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. Iedere sporter kan zelf kiezen waar hij of zij het prettig vindt om te trainen. Uiteraard 

is een training deels in het hoofdgebouw en deels in DE BUNKER ook mogelijk. 

Kom gerust een kijkje nemen en proef de ‘Old school sfeer met een vleugje hardcore’ in DE BUNKER. 

Op maandagavond va 19.30-20.30 staan techniektrainingen gepland! 

DE BUNKER is geopend op werkdagen van 9.00-21.30 uur en in het weekend van 10.00-

12.00 uur 

 

En nog even dit… 

DENK NOG EVEN AAN JE BUREN, VRIENDEN, FAMILIE…WE HEBBEN MOOIE 

SEPTEMBERACTIES 

In september krijgen nieuwe sporters een superhandige ‘Retrobag’ voor hun sportspullen. Bestaande 

leden worden niet vergeten! Zij ontvangen een leuke attentie als ze een nieuwe sporter meenemen. 

Actievoorwaarden op www.nicojager.nl 

Blijf gezond! 

Team Nico Jager 

  

http://www.nicojager.nl/

