Nieuwsbrief - juni 2016

Gewijzigde Openingstijden
Tot onze ontsteltenis heeft de gemeente Essen Aqua Sauna Plezier per direct gewijzigde openingstijden
opgelegd.
Dit betekent dat onze unit Aqua-Groen beschikbaar is:
- van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur
- op zon- en feestdagen van 8.30 tot 16.00 uur
Aqua-Blauw is tot nader order niet beschikbaar.
U begrijpt dat wij er alles aan doen om u, zo spoedig mogelijk, weer meer mogelijkheden aan te bieden
om te komen baden.
De beschikbare blokken zijn grotendeels gemaakt voor 2 uur.
Als u langer wilt baden, is dat zeker mogelijk.
Neem dan even telefonisch of per e-mail contact met ons op.
Wij danken u voor uw begrip en ontmoeten u graag bij Aqua Sauna Plezier.

Vogelnestje
Tussen de klimop van onze tuin bij Aqua-Groen heeft een vogel (waarschijnlijk een merel) een vogelnestje
gebouwd. Het was afgelopen lente nog niet bewoond, maar dat zal volgend jaar hopelijk wel zo zijn.

Bier van de Maand: Zundert
Zundert is een Nederlands trappistenbier van hoge gisting. Het bier wordt sinds 2013 gebrouwen
in Trappistenbrouwerij De Kievit van de Abdij Maria Toevlucht te Zundert.
Het is een amberkleurig bier met een alcohol-percentage van 8%.
Een eigenwijs bier, een beetje weerbarstig, net als de broeders zelf, luidt de omschrijving.
Niet te zwaar, niet te donker, kruidig en met passie gemaakt.

Onze Tuin
Inmiddels groeien de (klim)planten in onze tuin als kool.
De blauwe regen, trompetklimmer en sterjasmijn kunnen we nu over "de buizen" leiden, zodat er een
pergola ontstaat. En de kamperfoelie ruikt heerlijk.

Het is er aangenaam vertoeven tussen het baden door.

Zomerse Opgiet
Wij wisselen onze drie vaste geuren Eucalyptus, Lavendel en Citrus af met telkens wisselende geuren.
Zo staat nu weer Rozemarijn in het bakje; een echte zomerse geur.
En heeft u Indische Droom (met een oosters accent) of Cypres (lekker pittig) als eens geprobeerd?

Plezierige groet en tot binnenkort,
het Aqua Sauna Plezier-team

