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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022 SPORTCENTRUM NICO JAGER 
WINSCHOTEN * EINDE CTB * EINDE RESERVEREN LESSEN 

 

Beste sporters, 

EINDE CTB 

YES!! Vanaf vrijdag 25 februari is het tonen van een QR-code niet meer nodig bij het sporten in een 

sportschool. Dat vinden wij heel goed nieuws, want het is heel vervelend dat we drempels moesten 

opwerpen voor onze sporters. Gelukkig komt aan deze belemmeringen binnenkort een einde! Net als 

aan de 1,5 meter regel, het mondkapje …enfin, u kent het. Wat niet verandert zijn onze basis 

hygiëneregels: gebruik handdoek verplicht, wij blijven flesjes met schoonmaakmiddel aanbieden, 

handen wassen, thuisblijven bij klachten, … samen zorgen we voor een veilige en schone 

sportomgeving.  

GROEPSLESSEN RESERVEREN HOEFT NIET MEER VANAF MAANDAG 28 FEBRUARI 

Het reserveren van groepslessen heeft als voordeel dat een sporter weet wanneer hij/zij een plek heeft 

in een les. Dat is ook meteen het nadeel: het is soms lastig om een plekje te veroveren, zeker als er 

veel belangstelling is. Wij menen dat ‘niet reserveren’ meer vrijheid biedt aan onze sporters, daarom 

laten we het reserveren vervallen. Vanaf maandag 28/2 hoeft u niet meer te reserveren voor een les. 

Het aantal deelnemers per les gaat dan ook omhoog, wat overigens niet wil zeggen dat er onbeperkt 

plaatsen zijn. De instructeur die de les geeft is hierin leidend. VOL=VOL! 

MAART ACTIE 

In maart krijgt u 20% korting op uw aankopen in de Fightenfitshop. Onze leden krijgen altijd al 10% 

korting, maar daar doen we nu een schepje bovenop. Voor uw aankopen hoeft u geen cash of card 

mee te nemen: uw TAG is voldoende. Betaal met uw TAG: 1 x per maand incasseren wij van uw 

rekening. Vitamines, proteines, supplementen, kleding, tassen, bidons, … neem eens een kijkje. Advies 

nodig? Vraag ons, we zijn u graag van dienst! 

 

 

Met sportieve groet, 

blijf gezond! 

 

Team Nico Jager 


