Nieuwsbrief - december 2021

WE

ZIJN WEER OPEN

!!!!!

We waren dicht; lang dicht.
Veroorzaakt door Covid, de gemeente Essen en een deel van onze mede-bewoners
in De Melkerij. Maar ... nu zijn wij weer open en bent u van harte welkom.
Graag vertellen wij u iets meer over wat er de afgelopen jaren is gebeurd.
In 2012 kreeg degene van wie wij de sauna kochten een vergunning van de gemeente. Helaas
bleek later dat de gemeente daarbij niet de juiste regels had toegepast, en ook in de jaren daarna
steeds bleef blunderen in haar administratieve procedures. Een aantal bewoners binnen
De Melkerij hebben via de VME (Vereniging van Mede-Eigenaren) van ons gebouw, daar gebruik
van gemaakt.
Ook al wisten ze bij de koop van hun huis of appartement dat er een sauna in het gebouw
aanwezig is.
Toen later ook nog bleek dat de renovatie van De Melkerij bedroevend slecht was uitgevoerd, was
onze sauna een gemakkelijk slachtoffer. Aqua Sauna Plezier moest betalen en sluiten !!
Sinds medio 2016 liepen er dan ook diverse juridische procedures. Dat betekende dat eerst onze
unit Aqua-Blauw geheel dicht moest en wij onze openingstijden drastisch moesten verminderen.
En uiteindelijk moesten wij eind februari 2021 geheel sluiten.
Dat dit alles ons onnoemelijk veel financiële en emotionele schade heeft berokkend, zal u duidelijk
zijn.
Echter ... als de nood het hoogst is, is de redding nabij.
Onze advocaat bemerkte dat er tóch nog een juridische mogelijkheid was om definitief open te
gaan. Dit is niet de plaats om u uitgebreid te vertellen over de ingewikkeldheid van wetgeving
rondom de Belgische ruimtelijke ordening.
Maar we zijn weer open en ú bent van harte welkom; én dat is het goede nieuws.

VEILIG EN GEZOND
De paniek vorig jaar was groot. Zelfs de grenzen gingen dicht.
In Essen letterlijk: met betonblokken. Gelukkig is dit nu allemaal voorbij.
Al onze medewerkers zijn minimaal twee maal gevaccineerd, en de helft van hen heeft ook al de
derde booster-prik gehad. En daar u zélf bepaalt met wie u komt baden, ligt ook daar geen
onverwacht gevaar op de loer.
Vanzelfsprekend handhaven wij tussen twee reserveringen door steeds de poetstijd
van 30 minuten.
Kortom: een bezoek aan onze sauna is veilig én gezond.

PRIJZEN + OPENINGSTIJDEN
Onze prijzen zijn gebleven zoals ze waren eind 2020.
De openingstijden zijn wél veranderd. We zijn nu open tot 23.00 uur 's avonds
en hebben daardoor een iets andere indeling van onze blokken in het reserveringssysteem gezet.
Als u andere tijden wenst, of een langer blok, belt u ons dan. We bekijken dan samen wat mogelijk
is.

CADEAUBONNEN MET DE FEESTDAGEN
Op 1e Kerstdag + Nieuwjaarsdag zijn wij gesloten, maar verder bent u alle dagen welkom.
En ... met een cadeaubon kunt u ook uw vrienden of familie laten genieten.
U kunt een bon aan onze balie kopen, maar woont u wat verder weg dan kunnen
we deze ook per e-mail sturen. Een warm cadeau voor de komende donkere,
koude dagen.
Het Aqua Sauna Plezier-team
Marian - Badria - Zajnab - Hans

