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Lieve mensen, trouwe gasten.
Jullie hebben allemaal je mailadres achter gelaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom het
blijven bestaan of de sluiting van Sauna Centre Haarlem.
Om maar met de deur in huis te vallen, Sauna Centre Haarlem blijft.
Het is ons gelukt om een waardige enthousiaste opvolger te vinden die het stokje van ons overneemt. Deze
opvolger heet Jörgen van Dijk. Jörgen heeft een lange staat
Van dienst in de horeca, sales en marketing. Kwaliteiten die ervoor kunnen zorgen om onze sauna tot een
minstens zo bekend wellness bedrijf te laten uitgroeien als onze directe collega-concurrenten met behoud van
het knusse karakter dat onze sauna zo eigen is.
Wij bedanken iedereen die trouw Sauna Centre Haarlem bezochten, niet alleen 'onze' afgelopen vierenhalf jaar
maar zeker ook diegenen die met hun bezoek ervoor hebben gezorgd dat de sauna in al haar jaren van bestaan
is uitgegroeid tot veel meer dan alleen een plek waar je kunt opwarmen en afkoelen. Voor veel gasten is het een
instituut, onwrikbaar in hun dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse agenda vastgelegd. Voor andere is het de
bamisoep sauna, het praathuis of gewoon rustplek in het hedendaagse hectische bestaan.
Jörgen wordt officieel 1 juli de eigenaar maar voor die tijd zal hij ook al regelmatig in de sauna te vinden zijn.
Ikzelf en Jeannette zullen Jörgen bijstaan in het zichzelf eigen maken van de nieuwe werkzaamheden zodat jullie
allemaal van een ongestoorde sauna-gang kunnen blijven genieten.
Een aantal gasten vroegen zich af waarom ik na een relatief korte periode van vier en een half jaar het stokje
weer door ga geven. De belangrijkste reden hiervoor is dat ik in de praktijk, naast alle andere bezigheden in de
sauna, onvoldoende tijd vrij kon maken om dat te doen wat ik het mooiste vind, en het liefste doe: "mensen
behandelen". Mijn passie volgend heb ik mij inmiddels aangesloten bij "De Nieuwe Lente", Centrum voor
vitaliteit en gezondheid. Dit centrum, gevestigd op de Raadhuisstraat 56 A in Heemstede, herbergt een collectief
van therapeuten. Ik bied daar massage-therapie, massages en life Coaching aan.
Misschien komen we jullie daar, of "aan de andere kant van de bar" in de sauna nog eens tegen.
Wij wensen Jörgen ook langs deze weg heel veel plezier en succes met deze unieke plek in Haarlem en danken
jullie voor de afgelopen jaren, het gekregen vertrouwen, de waardevolle gesprekken en lol die we in Sauna
Centre Haarlem heb mogen ervaren!
Warme groet, Douwe en Jeannette.
En natuurlijk een welkom van Jörgen:
Lieve, mooie mensen!
Op de eerste plaats, wil ik, Douwe & Jeannette en iedereen die betrokken is bij Sauna Centre Haarlem, of bijna
was, bedanken voor deze kans. De jaren passievolle inzet en warme woorden die ik heb mogen ontvangen. Jullie
overtuiging spreekt boekdelen en ik voel mij dan ook vereerd het stokje te mogen overnemen. Sauna Centre
Haarlem is dan ook met recht een unieke plek te noemen, met dito unieke mensen, waar de liefde en verbinding
vanaf straalt. Ik mag mijzelf gelukkig prijzen om op deze manier zo’n mooi plekje in hartje stad verder te mogen
gaan ontwikkelen. Overtuigt dat ik ben om er samen met jullie, hier de volgende stappen in te mogen zetten,
met oog op de verdere ontwikkeling van deze unieke plek.
Graag wil ik wat over mijzelf vertellen, zodat jullie weten wie ik ben en waar ik voor sta.

Ik ben Jörgen van Dijk (43, geboren te Nijmegen), ik woon en werk al sinds mijn
17de in de regio Haarlem. Als kind namen mijn ouders ons soms al mee naar de sauna en kom zelf ook al dik 20
jaar, af en aan, in deze heerlijke sauna en rustplek. Het karakter van de knusheid en natuurlijk de enige hout
gestookte sauna in de wijde omgeving.
Met mijn keuken ervaring, als verzorgende en sales consultant, ICT onderlegd en met een gigantisch netwerk,
denk ik de kwaliteiten te bezitten om een nieuwe impuls te kunnen geven aan Sauna Centre Haarlem,
bijvoorbeeld wil ik, over de hele linie de boel verfrissen, uitbreiden en ik wil dit doen, rekening houdend met
jullie wensen en ideeën.
Ik ga graag met dezelfde mensen door (of een gedeelte hiervan), zodat zij mij kunnen ondersteunen bij de
overname van het bedrijf en om de gezellige sfeer vast te houden
Helaas is het wel zo dat Mandy een andere weg ingaat. Natuurlijk is dit ontzettend jammer en zal zij, net als
Douwe en Jeannette, ontzettend gemist gaan worden. Ik wil dat jullie weten dat mijn deur altijd voor hun
openstaat en ik graag in de toekomst ook de ruimte wil geven voor hun, om op welke manier dan ook,
verbonden te blijven aan Sauna Centre Haarlem. Ik wens en gun hen dan ook alle succes met de nieuw
ingeslagen weg.
Met jullie ideeën/suggesties en de gesprekken, ga ik een plan de campagne uitrollen. Dit zijn wat veranderingen
waaraan ik denk.
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Een overwegend biologische keuken met meer gerechten en verscheidenheid. (de bami soep wordt in
nieuwe luxe vorm behouden
)
Een huisstijl, bedrijfskleding, zodat duidelijk herkenbaar is wie er werkt voor jullie.
Een algehele opfrisbeurt, de gevel krijgt een andere kleur en de gehele look en feel van de sauna gaat
meer eenheid uitademen, zonder knusheid uit het oog te verliezen, ik denk eraan om ergens richting eind
juli, in de vakantietijd, een week dicht te gaan om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Ik wil graag enkele acties op gaan zetten en bijvoorbeeld ook de cadeau bonnen weer invoeren.
Er komen meer mogelijkheden voor de masseurs, schoonheidsspecialist behandeling, een medisch
pedicure, yogalessen en therapieën.

Mochten jullie ideeën hebben, wensen, problemen ervaren, Mail mij: jorgenvandijk@gmail.com
Ik waardeer alle input ten zeerste en neem alles serieus en overweeg of het past en rendabel is in het nieuwe
concept.
Sauna Centre Haarlem, welke gegroeid is in bijna 35 jaar bestaan, heeft zijn recht ruimschoots verworven om te
blijven bestaan. Dit kan ik niet alleen, daarvoor wil ik ook jullie hulp vragen, in meedenken, te vertellen aan
bekenden over deze plek en samen deze Haarlemse Oase nog unieker maken dan deze al is.
Met dezelfde warmte, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen, wil ik er samen met jullie voor gaan!
Dank jullie wel voor de aandacht en tot snel, voor een gesprekje, hapje en drankje en natuurlijk een heerlijke
saunagang.
Met warme hout gestookte groet,
Jörgen van Dijk
Hebben jullie nog een goed idee over een nieuwe naam? Onder de inzenders, zal de winnaar een mooie prijs
krijgen op de open dag, hier later meer informatie over!

