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Beste Nautilus lid,

De vakantie ligt alweer even achter ons en veel mensen hebben hun sportritme alweer helemaal
te pakken.
Intussen hebben wij ook niet stil gezeten en hebben wij grootste plannen gemaakt die de
komende weken tot uiting zullen komen.

We zijn namelijk niet alleen het grootste fitnesscentrum in Nijkerk met de meeste faciliteiten,
maar willen dat ook graag blijven.
Al sinds 1999 is onze visie om al onze middelen en energie te gebruiken om te investeren in een
nog professionelere sportomgeving waar iedereen zijn doel kan bereiken en waar ook iedereen
zich thuis voelt.

Wat gaat er dan allemaal gebeuren?


De ruimte van Nautilus basic wordt bij Nautilus getrokken. Deze ruimte van ruim 300m2
zal een waar walhalla worden voor de meer fanatiekere fitnesser. Alle losse gewichten,
bankjes, rekken en plateloaded machines zullen hier straks te vinden zijn.



De huidige 'plate loaded’ zaal (tegenover de circuit mat met kooi) zal een zogenaamd

cardio-theater worden waar 70% van onze cardio-apparatuur zal komen te staan.


Op de plek waar nu de cardio-apparatuur staat (begin van de fitnesszaal) zullen een 12tal nieuwe machines neergezet worden. Over deze revolutionaire nieuwe machines hoort
u zeer snel meer.



Als aanvulling op het fitness-circuit komen er nog 4 apparaten bij met uitdagende
mogelijkheden.



In de huidige losse gewichten zaal achterin zullen dan de kabelmachines te vinden zijn
met daarbij een squat-rek en dumbbells tot 20kg. In de grote fitnesszaal komt er dan wat
meer ruimte voor de fitnesstoestellen, die dan ruimer neergezet zullen worden.



Door deze veranderingen ontstaat er ook wat meer ruimte om ons les- en
activiteitenaanbod te verruimen. Deze uitbreidingen zullen we ook zeer snel en groots
aankondigen.

Voor de komende weken betekent het echter wel dat er links en rechts wat werkzaamheden
zullen plaatsvinden. Uiteraard proberen we dat zo te organiseren dat u daar zo min mogelijk last
van heeft, maar vragen wel uw begrip hiervoor.

Wij zijn ervan overtuigd zo de volgende stap te maken in de toekomst van fitness en u zo ook te
blijven motiveren en enthousiasmeren om uw doelen te bereiken bij ons in een prettige sfeer.
Voor vragen kunt u altijd bij de receptie terecht of vragen naar het management.

