
 

Openingstijden 
Vanaf maandag 7 september weer ruimere openingstijden:  
 

Maandag t/m Donderdag: 8:00 uur tot 22:00 uur 
Vrijdag: 8:00 uur tot 21:30 uur 

Zaterdag en Zondag: 8:30 uur tot 13:30 uur. 
 

❖ Tussen 12:00 uur en 16:00 uur is er geen begeleiding in de fitness aanwezig maar zijn we wel 
open! 

❖ De horeca gaat overdag weer open tot 16:00 uur en vanaf 14 september ook in de avonden 
geopend.  

❖ Staat de voordeur open? Dan kunt u via de voordeur naar binnen en achter via de fitness weer 
naar buiten.  

 
 

Groepslessen  

De buitenlessen worden goed bezocht. Momenteel bekijken we de mogelijkheden voor 
groepslessen wanneer het weer  slechter wordt. Binnenkort worden de tennisbanen weer 
volop gebruikt en is er geen mogelijkheid meer om naar binnen uit te wijken.  

We missen in dat opzicht een hoop ruimte om iedereen op juiste afstand te kunnen 
ontvangen in de lessen. We willen uiteraard aan de eisen voldoen om iedereen ook met een 

prettig gevoel te laten sporten. We zijn druk bezig met de mogelijkheden, ook van 
bijvoorbeeld een externe locatie. Bij deze opties moet er ook rekening mee gehouden worden 
dat we misschien de lessen aan gaan bieden voor kleinere groepen en dat er wellicht ook 

wijzigingen komen in het groepslesrooster. We zullen u hierover later informeren.  
 

Corona-proof sporten 
Inmiddels zijn we al weer bijna 2 maanden open. We zijn ontzettend blij dat we ondanks wat 

aanpassingen weer aan het werk kunnen en jullie weer kunnen laten sporten. Mede door de 
ruime indeling, de looproutes en extra schoonmaak-opties kunnen we het met elkaar op deze 

manier doen. Graag willen we u erop wijzen de looproutes te gebruiken en sporttoestellen 
met de spray en doekjes af te nemen wanneer u klaar bent met het gebruik. 
 

 
 



 

MILON ME APP !!NIEUW!! 

Volg je trainingsgegevens en resultaten altijd en overal met Milon ME – de app voor iedereen die 
Milon circuittraining doet. Milon ME is je nieuwe trainingsplatform in de Milon studio of thuis. 

Het activeren van Milon ME is heel eenvoudig: ga naar de AppStore (Apple) of naar GooglePlay 

(Android) en download de Milon ME-app door op het logo te klikken of door de QR code te scannen. 

Open de App op je mobiele apparaat en voer jouw e-mailadres en wachtwoord in. En je bent klaar 

om te gaan! Ook is het mogelijk om de app op de fitness studio te activeren. Neem dan je telefoon 

mee en vraag één van de trainers om je te helpen. 

KENMERKEN: 

• Blijf geïnformeerd: bekijk je workout-plan en kijk hoe je de oefeningen erin correct uitvoert 
• Volg je training: je prestaties op trainingsapparatuur voor Milon worden automatisch 

gedocumenteerd, je kunt alle andere oefeningen in je trainingsplan zelf bijhouden 
• Analyseer jouw prestaties: bekijk gedetailleerde statistieken over jouw training en volg jouw 

voortgang 
• Train op een evenwichtige manier: gebruik de beoordelingen van jouw spiergroepen om te 

controleren of er een evenwichtige verhouding is tussen de spieren die je traint 
• Wordt gemotiveerd: vergelijk je trainingsprestaties met anderen in je leeftijdsgroep of in 

dezelfde sportschool 
• Blijf 24/7 in contact met jouw studio: met de Milon ME-app kun je studiomarketing lezen, 

aan enquêtes deelnemen en persoonlijke berichten van je trainer ontvangen 
• Vertel jouw trainer direct hoe het gaat: geef direct feedback. 

Milon winnaars:  
 

We hebben weer een aantal Milon winnaars uit de grote ton getrokken. Deze winnaars 
kunnen zich melden bij Erik aan de fitness-balie en kiezen uit één van de volgende prijzen:  

- 1 uur gratis tennissen  

- 45 minuten gratis squashen 
- Een Sportcentrum Nieuwkoop handdoek en bidon set 

 
De winnaars zijn:  

Monique Picave, Simone Griffioen en Terry van Koert. Gefeliciteerd!! 


