
 
 
 

Nieuwsbrief  -  oktober 2020 
 
 
CORONA EN UW VEILIGHEID. 
 

We vertellen niets nieuws met te zeggen dat de situatie ernstig is. 
De Belgische regering heeft vrijdag 16 oktober dan ook stevige maatregelen genomen, zoals het 
sluiten van de gehele horeca. 
De sauna's blijven open. Er is immers geen bewijs dat die bijdragen aan de verspreiding.  
En dat geldt zeker voor privé-sauna zoals bij ons.  
 

Wij zijn dus OPEN en klaar om u te ontvangen voor een paar ontspannende uurtjes. 
Houd er wel rekening mee uw mondkapjes op te doen als u naar onze ingang loopt. Houd ze ook op 
totdat wij u naar de de unit hebben gebracht en zelf weer weg zijn. Doe de mondkapjes ook aan als 
u de unit weer uit komt. Wijzelf dragen in uw aanwezigheid ook mondkapjes. 
En tenslotte, maar wél belangrijk om te weten, vóór uw komst ontsmetten wij steeds intensief onze 
ruimtes. 
 

 
 

  
 

 
 

DE GRENS VERLEGD 
 

Onlangs is in Essen de grens Nederland - België verlegd. Tenminste, zo lijkt het toch. 
Aan het eind van de Nieuwstraat, richting Nispen, was al jarenlang de grens in de bestrating 
aangegeven. Een punt waar menig toerist zich met één been in Nederland en één been in Vlaanderen 
liet fotograferen. Maar onlangs bleek die grens verkeerd aangeven. De werkelijke grens lag al, 
sinds 1843, 180 centimeter teveel richting Nederland. En dat is nu hersteld.  
Op de foto ziet u rechts de "foute" grensaanduiding en links de juiste.  
 

Wel leuk om te weten dat de "echte" grens daar dwars door het oude Belgische douanekantoor loopt. 
Daarin komt binnenkort een Zorgpunt van AZ Klina, het ziekenhuis van Brasschaat.  
Een grensoverschrijdend project; heel symbolisch in een grensoverschrijdend pand. 
 
 

EEN RESERVERING NAAR UW KEUS 
 

Steeds vaker wordt ons gevraagd om langer te kunnen baden dan twee uur: 2,5 uur, drie uur, en 
soms nog langer. Ook vraagt men soms de begin- of eindtijd te vervroegen of verlaten. Dat kan, 
mits andere reserveringen dat mogelijk maken. 
 

Maar ….. houdt er rekening mee; we mogen niet vroeger dan 7.00 uur beginnen en we stoppen 
uiterlijk om 21.00 uur; op zondag om 19.00 uur.  
Bel ons even als uw keus niet overeenstemt met de uren die wij op de website aanbieden:  
(+32) 0476 504 276. 
 

 
 

http://www.aquasaunaplezier.be/new/index.php


   
 

 
 

MORGEN GAAT HET BETER 
 

In 1939 was ook niet alles "pais en vree". De film Morgen gaat het Beter bracht toen gelukkig eenieder 
wat vrolijke uren. De tekst van het liedje uit de film is ook nu zeer toepasselijk: 
 

Morgen gaat 't beter, beter, beter 

Morgen kijk je iedereen weer glunderlachend aan 

Morgen gaat 't beter, beter, beter 
Morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan 

Morgen zijn de spoken van 't heden 

Weggevaagd, behorend tot 't verleden 
Morgen gaat 't beter, beter, beter 

Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan 
 

En als u het lied eens horen wilt, gezongen door Willy Derby, ga dan naar: 
https://www.youtube.com/watch?v=E714jle7THQ 
 
 
Tot binnenkort. 
Het Aqua Sauna Plezier-team 
Marian - Badria - Zajnab - Maryam - Hans 
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e-mail info@aquasaunaplezier.be 
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Wilt u geen e-mails meer ontvangen van Aqua Sauna Plezier, stuurt u dan een e-mail naar info@aquasaunaplezier.be.  
Geef in het onderwerp aan: uitschrijven nieuwsbrief. 
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